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Vyriausybės koridoriuose 
verda politinės aistros 

Valdančiajai p a r t i j a i 
n e p r i i m t i n a s 

centr i s tų m i n i s t r a s 
Vilnius , vasario 24 d. (BNS) 

— Stiprėjant premjero Gedi
mino Vagnoriaus priešininkų 
kritikai, valdantieji konserva
toriai aplinkos ministrą cen
tristą Algį Čapliką paskelbė 
nepageidaujamu kabineto na
riu. 

Konservatorių frakcijos Sei
me seniūnas Arvydas Vidžiū
nas spaudos konferencijoje 
ketvirtadienį sakė, kad Centro 
sąjunga pati turėtų susiprasti 
a tšaukt i savo atstovą iš vy
riausybės, kuriai centristų va
dovas pranašauja atsistatydi
nimą. 

„Konservatoriai labai rimtai 
svarsto ministro Algio Čapliko 
buvimo vyriausybėje klausi
mą. Skundų dėl jo ministerijos 
veiklos būta daug. Miškų 
fonde Valstybės kontrolė įta
ria didelių iššvaistymų, be to, 
po vakarykštės Romualdo 
Ozolo kalbos save gerbianti 
partija a t šauktų savo ministrą 
iš vyriausybės", teigė jis. 

A. Vidžiūno teigimu, „kole
gos centristai nelabai susit
varko su atsakomybe ir su to
mis sritimis, kurias jiems pa
tikėję konservatoriai", todėl 
„konservatorių vyriausybė ne
žada būti negalinčių ir ne
norinčių dirbti kartu globos 
namais". 
• Paklaustas , ar iš vyriausy
bės pasi t raukus centristui A. 
Čaplikui, Aplinkos ministerija 
bus atiduota koalicijos ben
drams krikščionims demokra
tams, A.Vidžiūnas teigė, kad 
tai priklausys nuo to, ką nus
pręs Centro sąjunga. 

Seimo centro frakcijos se
niūnas Egidijus Bičkauskas 
žurnalistams sakė nesitikėjęs 
tokio konservatorių žingsnio 
ir teigė, kad partija dar ne
nusprendė, ar pati atšauks sa
vo atstovą iš vyriausybės. 

Centro sąjungos vadovas 
Romualdas Ozolas trečiadienį 
pareiškė, kad premjeras Gedi
minas Vagnorius jau žengė 
pirmą žingsnį link atsistatydi
nimo, ir tik atsistatydinęs jis 
išlaikytų „teisuolio" įvaizdį po 
energetikos projektų nesėk
mių ir žinių apie prastą Lietu
vos ūkio padėtį. 

Centrista i n u m a t o ka i 
kur ių ministru 
ats i s tatydinimą 

Centro sąjungos vadovybės 
nuomone, Lietuvoje klostosi 
tokia padėtis, kad kai kurių 
kabineto narių pakeitimas 
tampa neišvengiamas. 

Ketvirtadienį išplatintame 
sąjungos pareiškime sakoma, 
kad „dėl energetikos sužlug
dymo būtina pareikalauti at
sakomybės iš ūkio ministro 
Vinco Babiliaus, o už finansų 
problemas atsakyti turėtų mi
n i s t ras Algirdas Šemeta". 
„Tačiau vyriausybė, prisiim
dama visą atsakomybę, priva
lo dirbti toliau, bent jau kol 
bus ištirti korupciniai skanda
lai", sakoma pareiškime. 

Trečiadienį vyriausybės po
sėdyje premjeras Gediminas 
Vagnorius pareiškė, kad pre
zidentūra įsitraukė į pasiti
kėjimo jo vadovaujama vy
riausybe griovimo kampaniją. 
Centro sąjungos vadovybė itin 
pavojinga valstybės tvarkai 
laiko premjero politikos liniją, 
„tolydžio stiprinant kaltini
mus prezidentūrai". 

Centristų nuomone, trukdy

mu dirbti gali būti pavadintas 
bet kuris bandymas kontro
liuoti ar kritikuoti vyriausybę, 
o „iš tiesų gi vyriausybė dabar 
priskiria ir prisiima sau galių 
ir teisių tiek, kiek jai jų reikia 
ir kokių reikia". 

Centro sąjungos vadovybe 
teigia, kad dėl susiklosčiusios 
ūkio padėties visišką atsa
komybę ir toliau turi turėti 
konservatoriai. Jei būtų ban
doma formuoti mažumos vy
riausybę, centristai svarstytų 
galimybę siūlyti priešlaikinius 
Seimo rinkimus, tačiau pra
šoma šios idėjos nepriskirti 
niekam, o ypač — prezidentui. 

P r e m j e r a s p ra šo 
informaci jos apie gal imą 

korupci ją 
Vyriausybės spaudos tarny

ba pranešė, kad premjeras 
„Vyriausybė, surandanti pinigų iškilmėms ir pokyliams, privalo surasti badaujantiems darbininkams", ketvirta
dienį teigė j protesto renginį susirinkę staklių gamyklos „Žalgiris" darbininkai. Nešildomoje gamykloje, kuri su 

G e d i m i n a s Vagnorius paprašė dirbančiaisiais neatsiskaitinėja jau nuo 1995 metų, dirbantys žmonės prašė vyriausybės išklausyti ir padėti, 
p rez iden to Valdo A d a m k a u s ir Darbininkai, kuriems, vietoje pinigų, siūlomos staklės ir piytos, neturi kuo sumokėti už butą, maistą. „Žal-
va l s tvbės kontrol ier iaus Vido ^r^e" — vienoje is seniausių Lietuvos staklių gamyklų šiuo metu liko tik 200 darbininkų (buvo 2,000). Prieš 

mėnesį viltį praradę žalgiriečiai kreipėsi į prezidentūrą, kur jiems buvo paaiškinta, kad atlyginimai turi būti iš
mokėti, tačiau iki šiol pinigų nesulaukia. 

Nuotr : Nepaisydami pūgos, darbininkai protestavo prie vyriausybės rūmų. (Elta) 

Kundroto informuoti apie gali
mus Ūkio ministerijos a r kitų 
vyriausybės pareigūnų pažei
dimus arba korupcijos atvejus. 

„Turime sau ir visiems Lie
tuvos piliečiams atsakyti, ar 
Baltarusijos įsiskolinimas 
'Lietuvos energijai' gali būti 
vertinamas kaip Ūkio ministe
rijos ir vyriausybės korupcija, 
ar kaip apmaudus klaidingas 
politinis kaltinimas", sakoma 
premjero rašte prezidentui ir 
valstybės kontrolieriui. 

G. Vagnoriaus nuomone, 
„antrą savaitę trunkantys 
Ūkio ministerijos ir vyriau
sybės kaltinimai neįvardin
tais piktnaudžiavimais ne tik 
žemina Lietuvos valstybine 
instituciją, bet ir tiesiogiai 
pradeda atsiliepti šalies ūkiui, 
taip pat ir visiems piliečiams". 

Atsistatydino 
susisiekimo 

viceministras 
Premjeras Gediminas Vag

norius trečiadienį paprašė 
„Švarių rankų" komisijos iš
tirti susisiekimo viceministro 
Dariaus Storpirščio „galimus 
nusižengimus", užgyvenant 
turtą per tarnybinius ryšius. 

Pasak žiniasklaidos, vice
ministro D. Storpirščio privati 
bendrovė „Dastra" iš valsty
bines įmonės „Lietuvos gele
žinkeliai" per dvejus metus 
gavo 1.6 min. litų vertės užsa
kymų, o pats D. Storpirštis iš 
„Dastros" gavo apie 150,000 
litų pelno. 

Teikdamas prašymą atsis
tatydinti, viceministras D. 
Storpirštis pareiškė, kad nėra 
pažeidęs įstatymų, tačiau „ne
nori didinti politinės įtam
pos". 

Prezidento laukia draugiškas 
pokalbis su konservatoriais 

Vilnius,vasario 25 d. (BNS) 
— Konservatoriai, siekdami 
atkurti draugiškus visų val
stybės institucijų santykius, į 
Seimo frakcijos posėdį pokal
biui kviečia prezidentą Valdą 
Adamkų. 

„Šiandien gyvename muilo 
operų politinį gyvenimą, kai 
prezidento klerkų neapsižiū
rėjimas a r nekompetencįja, a r 
sąmoningas politikavimas net 
ir politikos banginius skatina 
daryti išvadas apie mūsų ne
sutarimus su prezidentu", 
spaudos konferencijoje ketvir
tadienį sakė konservatorių 
frakcijos seniūnas Arvydas 
Vidžiūnas. 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus paragino Italijos 
premjerą aktyviau spręsti Lie
tuvos prieškario ambasados 
Romoje pastato problemą. Pre
zidento patarėjo pavaduotojas 
Egidijus Meilūnas sakė, kad 
trečiadienį per pietus su V. 
Adamkumi Italijos vyriausy
bės vadovas Massino B'Alema 
palankiai atsiliepė į šį primi
nimą. Lietuva iki sovietų oku
pacijos 1940 m. buvo sumo
kėjusi beveik pusę sumos už 
ambasados pastatą Romoje, 
tačiau Italijos vyriausybė, so
vietams spaudžiant, pastatą 
perėmė ir atidavė jį SSRS. Ru
sijos atstovai jame tebėra įsi
kūrę iki šiol. Ambasados grą
žinimo klausimas yra spren
džiamas ir Lietuvos derybose 
su Rusija. 

Pasak jo, konservatoriai iš 
prezidento tikisi „solidžių, ne 
nuoskaudomis, o valstybės 
reikmėmis remiamų žingsnių 
ir bendradarbiavimo" 

„Jaučiamės atsakingi už 
politinį stabilumą Lietuvos 
valstybėje, norėtume, kad ir 
aukščiausias valstybės parei
gūnas taip manytų, teigė A. 
Vidžiūnas. 

Pasak jo, grįžus V. Adam

kui iš vizito Italijoje (jis į Lie
tuvą grįžta ketvirtadienio va
karą), konservatoriai kvies 
prezidentą „nuoširdaus po
kalbio į savo frakciją be jokių 
tarpininkų". 

A. Vidžiūnas taip pat teigė, 
kad „aukštas prezidento rei
tingas pirmiausia apsuko gal
vas jo jaunai aplinkai, įsivaiz
duojančiai, kad patarėjai gali 
valdyti ir keisti visą pasaulį". 
Jis apgailestavo, kad prezi
dentūra pasidavė politinės 
įtampos kūrimo krypčiai dėl 
energetikos problemų. 

Pavasari gali sustoti abu 
Ignalinos elektrinės reaktoriai 

Borisui Dekanidzei. Sustabdy
mui ir elektrinės apsaugos 
sustiprinimui tuomet įtakos 
turėjo ir Lietuvos piliečio su
laikymas Stokholme su laišku, 
grasinančiu teroro veiksmais 
prieš IAE, jei nebus sumokė
ta išpirka. 

IAE direktorius Viktoras Še-
valdinas neatmeta galimybės, 
kad bus ir antras kartas 
jėgainės istorijoje, kai sustos 
abu reaktoriai — jeigu VATE-

LDDP ragina Centro partiją 
pereiti į opoziciją 

Vilnius, vasario 25 d. 
(BNS) — Seimo LDDP frakci
ja pareiškė, kad jei Centro są
junga nuspręstų tapti opozi
cine partija, tai galėtų pakeis
ti valdžios ir opozicijos jėgų 
santykį. 

Ketvirtadienį išplatintame 
LDDP frakcijos pareiškime 
teigiama, kad šiandien tik
riausias kelias į politinį atsi
naujinimą yra pačios valdan
čiosios koalicijos apsisprendi
mas leisti perimti politikos va
džias kitiems. 

Pasak pareiškimo, Seime 
tikroji opozicija neturi nė 
penktadalio balsų, todėl pir
miausia reikia apsispręsti cen

tristams, kurie, turėdami at
stovus dabartinėje valdžioje, 
faktiškai ir teisiškai yra val
dančiosios koalicijos dalis. 

„Neatmesdami pirmalaikių 
Seimo rinkimų idėjos ir kitų 
konstitucinių valdžios pakeiti
mo būdų, kviečiame jau dabar 
svarstyti galimybę pakeisti 
politinę, o tuo pačiu ir ūkinę 
bei socialinę padėtį šalyje", sa
koma pareiškime. 

LDDP frakcija siūlo visoms 
politinėms partijoms susėsti 
prie bendro stalo ir apsvarsty
ti kritinę situaciją bei sutarti 
dėl galimų veiksmu. 

Pasak pareiškimo, „nesi
baigiantys skandalai, ūkinės 

Visaginas-Vi lnius , vasario 
24 d. (BNS) — Antrą kartą 
per visą 15-kos metų Ignali
nos atominės elektrinės (IAE) 
istoriją pavasarį gali būti sus
tabdyti abu Ignalinos atomi
nės elektrinės reaktoriai. 

Ne vėliau kaip balandžio 1 
dieną privaloma tvarka bus 
stabdomas planiniam remon
tui antrasis elektrinės reakto
rius. Remontas. Kaip įprasta, 
truk^ maždaug 3 mėnesius. 

Valstybinė atominės energe
tikos saugos inspekcija 'VA
TESI/ turi iki gegužės 17 d. 
nuspręsti, ar išduoti leidimą 
toliau naudoti pirmąjį reakto
rių. Jeigu IAE nespės įgyven
dinti visų reikaiavimų leidi
mui gauti, reaktorius bus sus
tabdytas. Tokiu atveju būtų 
išjungti abu reaktoriai. 

Pirmą ir kol kas vienintelį 
kartą abu reaktoriai neveikė 
1994 m. lapkritį, kai buvo sus
tabdyti saugumo sumetimais 
po anoniminių grasinimų sus
progdinti jėgainę, jei bus įvyk
dytas mirties nuosprendis nu
teistam nusikaltėlių gaujos 
„Vilniaus brigada" vadeivai 

ir finansinės padėties blogėji
mas verčia piliečius galvoti 
apie alternatyvą dabartinei 
valdančiajai koalicijai". „Vis 
daugiau žmonių įsitikina, jog 
dabartinė valdžia išsėmė pasi
tikėjimo limitą", teigia LDDP. 

* P r e z i d e n t ū r o s s e k r e t o 
r i u s V i d m a n t a s S tan iu l i s ir 
vyriausybės kancleris Kęstu
tis Čilinskas susitarė, kad pa
rengs ir pateiks prezidentui 
bei premjerui siūlymus, kurie 
laiduotų geresnį bendradar
biavimą tarp abiejų institu
cijų. .BNS. 

SI neduos ieirlimo toliau nau
doti pirmąjį reaktorių. 

Tvirtų pareiškimų nenori 
daryti ir VATESI direktorius 
Saulius Kutas. Pasak jo, „pa
nikai pagrindo nėra", tačiau 
dar neaišku, ar visi darbai bus 
atlikti iki gegužės 17 dienos. 

1994 m. Energetikos mini
sterija ir IAE su Europos re
konstrukcijos ir plėtros banku 
pasirašė sutartį, pagal kurią 
elektrinės saugos priemonėms 
įgyvendinti, saugos analizei 
bei tyrimui atlikti skirta apie 
39 min. ekiu. Lietuva, savo 
ruožtu, įsipareigojo užtikrinti 
reaktorių naudojimo saugu
mą, gaunant VATESI leidi
mus. 

* Kaip pranešė Krašto 
apsaugos ministerija, Lietu
voje pablogėjus oro sąlygoms 
ir pūgoms užpusčius kelius, 
kariuomenės vadas generolas 
majoras Jonas Andriškevičius 
ketvirtadienį nurodė įgulų bei 
dalinių vadams ir teritorinės 
gynybos štabų viršininkams 
teikti pagalbą Lietuvos gyven
tojams. Nurodyta, kad turi bū
ti parengtos transporto prie
monės, galinčios važiuo* blo
gomis oro sąlygomis, turi nuo
lat budėti būriai, kurie eva
kuos ligonius ar suteiks pagal-

Būna ir taip... 
(Informacija surinkta, remiantis Lietuvos fininsklaida. Statistikos departamento, 
tintu agentūrų R\>' 6ei Elta pranešimais' ^ ^ 

* Ministro pirmininko protokolo tarnyba bei s e k r e t o r i a t a s pa
reiškė neketinantys prisiimti atsakomybės už tai, kad prezidentas Valdas 
Adamkus antradienį išskrido į Romą nepalydetas lutų valstybės vadovų. 
„Apgailestaujame dėl šio nesusipratimo, tačiau negalime prisiimti atsa
komybes už prezidento protokolo skyriaus klaidas", sakoma Vyriausybes 
spaudos tarnybos pranešime Paprastai į užsienį išvykstanti prezidentą 
išlydi Seimo pirmininkas, o pasitinka — premjeras. Tačiau šį antradienį 
Seimo vadovas Vytautas Landsbergis dar nebuvo grįžęs iš Kuvvaito, o 
premjeras Gediminas Vagnorius jo nepakeitė, todėl prezidento neišlydėjo 
nė vienas iš aukščiausių valstybes vadovų Prezidentūros atstovai sake. 
jog tai „beprecedentis atvejis", o V. Adamkaus vizito data buvo žinoma 
dar praėjusių metų viduryje. 

* Pagal naująjį Didžiosios Britanijos imigrac i jos įstatymo pro
jektą, daugiau kaip 300 Lietuvos piliečių, paprašiusių politinio prieglobs
čio iki 1995 m. gruodžio, bus suteikta ypatingoji teise pasilikti šioje vals
tybėje iki 2003 metų, pranešė „Lietuvos rytas". 50 Lietuvos piliečių, kurie 
perdavė savo lietuviškus pasus britų imigracijos pareigūnams iki 1993 m. 
liepos ir kurių pareiškimai del politinio prieglobsčio liko neapsvarstyti iki 
šiol, bus suteiktas visateisių gyventojų statusas. Tačiau dauguma Lietu
vos piliečių, prašančių politinio prieglobsčio, atvyko jau po 1995 m. gruo
džio. Žinant Londono nuostatą, kad iš Lietuvos bėgama dėl ekonominių, o 
ne dėl politinių priežasčių, dauguma prieglobsčio prašančių lietuvių turė
tų būti deportuoti iš šios valstybes per ateinančius 6 mėnesius. D. Brita
nijos vidaus reikalų sekretorius Jack Straw grasina „užspausti" tuos, ku
rie piktnaudžiauja jo valstybės svetingumu. 

* Lietuvos p ramonin inku konfederacijos p r e z i d e n t a s ir Jonavos 
„Achemos" vadovas Bronislovas Lubys pasiūlė atsistatydinti bendroves 
„Klaipėdos nafta" generaliniam direktoriui Martinui Gusiatinui, antraip 
iki Velykų jis vis vien neteks savo pareigų. M. Gusiatinas teigė savo noru 
nuvykęs į Jonavą pas B. Lubį, nes būtent jis per ūkio ministrą Vincą Ba
bilių sprendžia valstybės energetikos ir naftos ūkio valdymo reikalus. B. 
Lubio parinkti žmonės jau vadovauja Klaipėdos „Naftos terminalui" bei 
„Lietuvos energijai". 

* JoniSkio rajone, netoli Latvijos sienos, trečiadienio vidurdienį 
buvo pastebėta iš vamzdyno.,Biržai-Mažeikiai" tekanti nafta Nedidelis 
jos kiekis pateko ir į Sidabros upelį, tačiau daugiausia susitelkė laukuose. 
Naftos išsiliejimas įvyko, vietiniam ūkininkui savavališkai prisijungus 
prie pagrindinio vamzdyno. Pasak pareigūnų, ūkininkas naftą, nors ir 
sunkiai, galėtų panaudoti patalpoms šildyti. Policija nustatinėja pažeidė
ją. Nors sniegas ir pūga trukdė darbams, ketvirtadienio naktį po žeme 
esantis vamzdynas buvo sutaisytas. Pareigūnai spėja, kad j aplinką pate
ko apie 20-30 tonų naftos, Aplinkos ministerija, — apie 50 tonų. 

* Premjeras Gediminas Vagnorius n u s i u n t ė u ž u o j a u t o s teleg
ramą Latvijos premjerui Viliui Krištopanui dėl tragiško įvykio Gulbenės 
mieste. Pirmadienį vaikų darželyje Gulbenės gyventojas kitų vaikų aki
vaizdoje nužudė tris vaikus ir auklėtoją. Po Įvykio daugumai vaikų prirei
kė psichologo pagalbos. Nužudymo motyvai, kaip sakė pats nusikaltėlis. 
— noras išgarsėti. 

* STT pareigūnams t i r iant kyšio paėmimo faktą, antradienį tar
nybiniu ginklu nusišovė Panevėžio rajono Krekenavos policijos nuovados 
vadovas,vyresnysis inspektorius 23 metų Gražvydas Valancevičius. Buvo 
įtariama, jog G. Valancevičius neteisėtai dangstė spirito skiedinių gami
nimą ir pardavimą bei, paėmęs 1.000 litų kyšį. papildomai reikalavo dar 
2,500 litų. 

* Privatizavimo komisijos p i rmininkas , a k a d e m i k a s Eduardas 
Vilkas teigia dar nuo praėjusių meti; iiepos, kai vyko derybos su ,,Wil-
liams". nepakeitęs nuomones apie šią JAV bendrovę, nevykdančia įsipa
reigojimų: „Irtuon '-t. ir dabar sakau. k;i<! AViiliams' yra netikusi". 

* Didžiausia Vilniuje pi rmąkar t su reng tos t a r p t a u t i n ė s Balti
jos knygų muges įžymybė buvo ... Kubos diktatoriaus Fidel Castro nesan
tuokinė duktė Alina Femandes. pristačiusi savo atsiminimų knygą „Ali
na Fidelio Kastro dukters atsimi;.;: 

* Vasario 25 d. sukako lygiai mėnuo kai n u ž u d y t a s F'anevėžio 
apygardos prokuratūros prokuroras Gintautas Sereika Per tą laiką teisė
saugos pareigūnams nepavyko atskleisti šio nusikaltimo ir įvardinti nu
žudymo užsakovus ar vykdytojus. ..Nepavyko greitai šį nusikaltimą išaiš
kinti. Būna taip. ką padarysi. Tai sąlygojo nemažai aplinkybių. Mes turi
me nemažai faktines medžiagos, su kuria dirbame. Negalime jos skelbti ir 
įvardinti įtariamųjų, apie kuriuos mąstome, tačiau tai nereiškia, kad dar
bo tempai sumažėjo arba mes atsidūrėme aklavietėje", sake generalinis 
prokuroras Kazys Pėdnyčia. Teisėsaugos institucijos už vertingą informa
ciją, padėsiančią išaiškinti nužudymą, žadėjo atsilyginti 100.000 Lt. Pa
sak K. Pėdnyčios, kol kas nėra asmens, kūnam galima būtų įteikti pre
miją. 

* Ūmios žarnyno infekcijos židinys į s ip l ieskė Jonavos rajone. 
Ruklos pabėgėlių centre, kai vasario 23 d. į Jonavos ligoninės infekcinių 
ligų skyrių buvo paguldyta 15 afganistaniečių Ligoniai skundėsi pilvo 
skausmais, dažnu viduriavimu, vėmimu. Tarp susirgusiųjų — 6 vaikai iki 
15 metų. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad vasario 22 d. centre buvo su
rengta ritualine vakariene, kurioje dalyvavo 45 vyrai, o maistą vaišėms 
nesanitarinemis sąlygomis gamino moterys įkurios. beje, visos sveikos). 

* Kaimo žmonės piktinasi „Klaipėdos ma i s to" i m a m u vadina
muoju „buliaus mokesčiu", kai gyvulius parduodantys gyventojai turi ap
mokėti buliaus kelionę nuo pirkimo punkto iki skerdyklos. Šilutės laik
raštis „Pamarys" rašo, jog už kiekvieną gyvo svorio kilogramą mokama 
18 centų, taigi, pardavus 500 kilogramų sverianti jautį, reikia mokėti 90 
Lt. Jeigu gyventojas nesutinka — ..gyvąjį krovinį" gali vežtis namo. Kai
miečiai gali džiaugtis, kad iš jų nereikalaujamas ..karves mokestis", to
dėl šmaikštauja, kad mėsos perdirbėjai yra gailestingi — „neišmelžia" 
paskutinių pinigų. 

bą įvairiais netikėtais atve
jais. Kariškiai privalo vietos 
valdžios įstaigoms pranešti, 
kad yra pasirengę teikti pa
galbą ir vykdyti užduotis, kai 
pagalbos paprašys oficiali vie
tos valdžia. ittoi 

KALENDORIUS 
Vasario 26 d : Aleksandras. Iza

belė. Jogintas. Jonine . Aurime 
Vasar io 27 d. Gabrielius. For

tūnatas. Ginvilas. Vilmante 1898 
m gimė generolas, lėktuvu kons
truktorius Antanas Gustaitis 
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SPORTO APŽVALGA 

Redaktorė Irena Regienė 

ILGAUSKO ŽVAIGŽDE 
TEBESPINDI 

Prieš kelias dienas sporto 
pasaulį sukrėtė žinia, kad gar
sioji krepšinio žvaigždė, iš Lie
tuvos atvykęs Žydrūnas II-
gauskas, susilaužė dešinę ko
ją. Buvo tikra sensacija, kai 
jis su Clevelando „Cavaliers" 
pasirašė šešeriems metams 
sutartį už septyniasdešimtį 
milijonų dolerių, nes toji ko
manda jame įžvelgia daugybę 
pergalės momentų. Taip pat 
žinoma, kad prieš dvejus me
tus jis susižeidė dešinę koją ir 
nežaidęs praleido vieną sezo
ną. 

Clevelando „Plain Dealer" 
vasario 19 dienos laidoje, pir
mame sporto skyriaus pusla
pyje išspausdintas ilgokas 
straipsnis, pavadintas „Pra
rastas sezonas Ilgauskui nėra 
naujas". Reporteris rašo, kad 
buvo tikrai graudu stebėti, kai 
per šonines persirengimo 
kambario duris sunkiai veržė
si Ilgauskas, pasiremdamas 
„turbūt ilgiausiais pasaulyje 
ramentais" su naujai sugip
suota koja. Žydrūnas su leng
vu, jam jau įprastu humoru, 
prasitarė, kad yra labai nusi
vylęs, nes tai antra katastrofa 
jo karjeroje. „Aš neraudosiu ir 
savęs nesigailėsiu, tik sunkiai 
dirbsiu savo kojos atgaivinime 
ir grįšiu ateinančiais metais". 
Kitame sporto skyriaus pusla
pyje. _ straipsnio tęsinys yra 

"pavadintas J lgauskas planuo
j a dirbti po sužeidimo". Repor

teris tvirtina, kad visi, kurie 
stebėjo Ilgauską po pirmo su
žeidimo, neabejoja jo visišku 
pagijimu, bet taip pat tikisi, 
kad tokia nelaimė jo daugiau 
neištiks. Kojos sugijimas 
truks daugau negu trejetą mė
nesių. Paprastai optimistas ir 
linksmos dvasios jaunuolis, jis 
visą laiką yra savo komandos 
kolegų tarpe, nes tas bendra
vimas jam yra tarsi konkreti 
terapija. Jis nenori būti vie
nišas. Žydrūnas prisimena sa
vo pirmą dešinės kojos sužei
dimą, kuris pareikalavo net 
trijų operacijų, o dabar jo ko
jai operacijos nereikės. Jis ti
kisi, kad pagijęs bus lygiai 
toks pat geras krepšininkas, 
kaip iki šiol, o gal net geres
nis. Kalbėdamas su reporte
riu, jis beveik sentimentaliai 
pasakojo, kai, atvykęs į šį 

kraštą, neturėjo jokių pažįsta
mų ir nemokėjo krašto kalbos, 
o dabar turi daugybę draugų 
ir laisvai kalba angliškai. 

Straipsniuose pakartotinai 
rašoma, kad Ilgauskas yra lie
tuvis, o jo karjeros sėkmė 
daug prisidėjo prie „Cavaliers" 
krepšinio komandos populia
rumo. Tikėkimės, kad jo koja 
gerai sugys ir jis vėl garsins 
Lietuvos vardą, pasižymėda
mas sporto pasaulyje, kaip 
šviesi sporto lietuviška žvaigž
dė. 

Aurel i ja M. B a l a š a i t i e n ė 

VYKO IR RANKOS LENKIMO VARŽYBOS 
Gyva buvo Jaunimo centro 

mažojoje salėje šeštadienį, 
vasario 13 dienos popietę — 
čia vyko LB „Kranto" apy
linkės sporto klubo organizuo
tos varžybos. Nepailstančios 
sporto entuziastės Bronės Sa-
ladžiuvienės ir jos talkininkų 
Sauliaus Rakausko ir Antano 
Laurinaičio sukviesti, varžėsi 
rankos lenkėjai, stalo tenisi
ninkai ir šachmatininkai. 

Pirmą kartą buvo praveda
mos oficialios rankos lenkimo 
varžybos. Ši sporto šaka prieš 
50 metų atsiradusi Š. Ameri
koje pasiekė Europą, o pasta
raisiais metais gražiais laimė
jimais gali pasidžiaugti ir Lie
tuvos sportininkai, Europos ir 
pasaulio čempionatuose lai
mėję keletą aukso medalių. 
Prie specialaus stalo šį kartą 
rungėsi vyrai, bet ypač. didelį 
susidomėjimą sukėlė dailio
sios lyties atstovių dalyvavi
mas varžybose. Varžyboms 
teisėjavo ir labai daug įdo
maus apie šią sporto šaką pa-
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3men. 
$36.00 
$40.00 

1/2 metu 
$66.00 
$60.00 

„Ar ir mes 
krepšininkai. 

galėsime rungtyniauti su „marčiulioRiukais klausia ASK „Lituanicos" jauniausieji 
Nuotr. Indrės T y ū n ė l i e n ė s 

1999 M. JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

JAV $96.00 
Kanadoje ir kitur "_ _™ CUJ8.) $110.00 
Ttk šeštadienio laida: 
JAV $66.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur ' (UJS.j $60.00 $46.00 $36.00 
Uiaakant i Uatoirą: 
(Aireargo) $100.00 $55.00 
Tik iestedienio laida $65.00 
Uiamkaat i uisieni oro saitu $600.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $86.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokiene 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - tam. Viktoras RimssHs 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, ialtarlimiiaii nedirba. 
• RedakcŲa dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniai* nedirba. 
• Redakcija ui skalbimų tarini nesrsakft. Skelbimų kainos ataiuntiamoa, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
e Rariakrįa straipsniu* taiso ano nuotiora. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopgą 

pasakojo Sigitas Pališkis. Jis 
buvo vienas šios sporto šakos 
pradininkas ir propaguotojas 
Lietuvoje, dalyvavęs ir dauge
lyje tarptautinių varžybų. 
Ypač aukštų rezultatų pasiekė 
jo brolis Aidas, pasaulio profe
sionalų čempionate iškovojęs 
trečiąją vietą. Nebuvo jam ly
gių ir šiose varžybose. Antruo
ju buvo brolių Pališkių treni
ruojamas ir daug vilčių tei
kiantis Valdas Jakeliūnas. 

Emocingai vykusias moterų 
varžybas laimėjo Loreta Ka-
počiūnaitė. Atkakliai dėl ant
rosios vietos kovojusi Dana 
Turlaitė įrodė, kad jos ranka 
ne tik teptuką puikiai valdo. 
Ji dailininkė, dalyvavusi įvai
riose parodose. Trečiąja buvo 
ypač aistringai rungtyniavusi 
Živilė Kulakauskienė, Realiai 
į prizininkes pretendavusi Ula 
Juškytė suspėjo dalyvauti dar 
ir šachmatų bei stalo teniso 
varžybose, kur užėmė trečią
sias vietas. 

Naujų veidų pamatėme prie 

Papildydami ankstyvesnį 
mūsų pranešimą, skelbiame, 
kad 1999 m. Š. Amerikos Lie
tuvių jaunučių krepšinio pir
menybės 1999 m. gegužės 1 ir 
2 d. vyks Clevelande, Ohio. 
Vykdo — Clevelando LSK 
Raibas" . 

Pagal pradinės registracijos 
duomenis, žaidynėse numato 
dalyvauti arti 60 komandų. 
Tai būtų rekordinis dalyvių 
skaičius. 

Varžybos bus vykdomos šio
se berniukų ir mergaičių kla
sėse: B (.1983 m. gimimo ir 
jaunesnių). C (1985 m. gimimo 
ir jaunesnių;, D (1987 m. gimi
mo ir jaun.i: Jaunučių E (1989 
m. gim. ir j a u n j ir F „Mole
kulių" (1991 m. gimimo ir jau
nesnių'. Molekulių klasėje ir 
jaunučių E klasėje komandos 
yra mišrios (Co-Ed). 

Principiniai, jaunesnių kla
sių žaidėjams yra leidžiama 
kartu žaisti ir vyresnėse kla
sėse, kiek laiko ir vietos aplin
kybės leidžia. Mergaitėms yra 
leidžiama žaisti berniukų ko
mandose, tačiau ne atvirkš
čiai. 

Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių sporto klubai ar kitokie 

vienetai, atlikę metinę 1999 m. 
ŠALFASS-gos narių registra
ciją. 

G a l u t i n ė k o m a n d ų reg i s t 
rac i ja privalo būti atlikta iki 
1999 m. b a l a n d ž i o 1 d. imt i 
na i , šiuo adresu: Vidas Ta-
tarūnas, 8697 Harvest Home 
Drive, Mentor, OH 44060-
1967. Tel. 440-209-0440; Fak
sas: 216-481-6064; E-mail: 
vidas-tatarunas@keybank.com 
Web: http://home.att.net/ 
Tatarunas 

Papildomi kontaktai: Algir
das Bielskus, tel. 216-486-
0889. Algis Gudėnas, tel. 216-
481-0465; E-mail: 
AL.GUDENAS@BAILEY.COM 

Po galutinės komandų regis
tracijos bus paskelbta tolimes
nė informacija. Išsamesnę in
formaciją gauna visi krepšinį 
kultyvuojant«eji sporto klubai. 

Šios varžybos yra dalis 49-jų 
metinių Š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynių, šiais metais 
vykdomų įvairioms sporto ša
koms atskirai. 

ŠALFASS-gos K r e p š i n i o 
k o m i t e t a s 

ŠALFASS-gos C e n t r o 
v a l d y b a 

Futbolas Čikagoje 
ŠĮ SEKMADIENĮ SU „MCKEHS* 

Po savaitės per t raukos 
„Metropolitan Soccer" lygos 
salės futbolo pirmenybės šį 
sekmadieni, vasario 28 d., bus 
tęsiamos. „Major" divizijos 
šeštame rate „Lituanicos" fut
bolininkai tą dieną, 4:30 vai. 
p.p. išmėgins jėgas su vienais 
iš pirmaujančių — „Kickers" 
komanda. 

„Kickers" futbolininkai po 
tris kar tus yra buvę lygos sa
lės ir lauko futbolo čempio
nais, o keturis ka r tus y ra iš
kovoję JAV mėgėjų t au rę . 

Taigi „Lituanicos" laukia 
sunki kova, tačiau nė ra bevil
tiška. Tik prieš šią komandą 
žaidžiant reikėtų labiau su
sirūpinti gynimu, nesisten
giant įmušti galimai daugiau 
įvarčių, kaip, papras ta i , mū

siškiai daro. 
Kaip ir anksčiau bus žai

džiama Odeum pastate, 1033 
N. Villa Ave., ViUa Park, IL. 
Tai yra didžiausia sales futbo
lui pritaikyta patalpa Ameri
koje. „Major" divizijos koman
dų rungtynės prasideda 3 vai. 
p.p. ir žaidžiamos pietinėje 
aikštėje. Šiaurinėje aikštėje 
vyksta I divizijos komandų su
sitikimai. 

Bilietų kaina — 5 doleriai į 
visas rungtynes (jų abejose di-
vizijose būna dešimt). Perkant 
bilietus iš anksto, kainuoja 4 
dol. ir dalis šių pinigų eina 
atskirų klubų naudai. Tuo rei
kalu galima kreiptis į „Litua
nicos" pirm. Albertą Glavins-
ką, tel. (630) 323-6302. 

H/SENEC DECKER DOS, PC. 
4847 W. 103 St.Oak.Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Norttmestern un-to 
diptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (katoeti angliškai) 

Tat 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.7Wi Ava.. Hfcfcory H«a. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pasai susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. KedzieAve. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

šachmatų lentų ir stalo teniso 
varžybose. Moterų stalo teniso 
varžybas laimėjo Vida Vorbe-
jutė . antrąja buvo Bronė Sa-
ladžiuvienė. Vyrų tarpe nenu
galimas buvo praėjusių metų 
ŠALFAS s-gos čempionas To
mas Vilimas, antras — Dai
nius Močius ir trečias — Sau
lius Macenis. 

Stipriausia prie šachmatų 
lentos buvo Sigita Lukauskai-
tė, antroji — Nomeda Gružai-
tė. Vyrų trejetas toks: Kęstu
tis Šalavejus, Robertas Rajun-
cas ir Saulius Rakauskas. 

Nugalėtojams gražius prizus 
įteikė Brone Saladžiuvienė. 
Šios varžybos buvo pasiruoši
mas artėjančioms ŠALFAS s-
gos pirmenybėms. 

P a u l i u s G u o b u ž i s 

Rankos Ifnkimo v 
PaliSkis 

aržybose — D Turlait* prieš nugalėtoja tapusią L Kapociūte (dešinėje). Viduryje teisėjas S. 
Nuotr P. Guobuiio 

ATVYKSTA 
MARČIULIONIUKAI 

Šiomis dienomis Čikagos lie
tuvių tarpe plačiai kalbama 
apie Šarūno Marčiulionio 
krepšinio mokyklą ir jos jau
nųjų krepšininkų viešnagę 
„vėjuotame mieste". 

Kaip „Drauge" jau buvo ra
šyta, kovo 6 d. čia atvyks tos 
mokyklos 1985 metų gimimo 
žaidėjų komanda. Šis penke
tukas savo pajėgumu yra pats 
geriausias iš visų mokyklos 
komandų. Jis įvairiuose tur
nyruose yra laimėjęs nemaža 
pirmųjų vietų. Pernai jis yra 
iškovojęs aukščiausius apdo
vanojimus tarptautiniame tur
nyre Paryžiuje ir Lietuvos vai
kų krepšinio čempionate „Ka
rūna". 

Šiemet keturiolikmečių ko
manda jau yra žaidusi tarp
tautiniame jaunimo turnyre, 
Latvijoje (Ventspilyje), ir čia 
užėmė III vietą iš kelių de
šimčių vienetų. 

Su jaunaisiais krepšininkais 
(jų visas tuzinas) atvyksta ir 
mokyklos direktorė Zita Mar
čiulionytė, administratorė Al
dona Nausėdienė ir treneris 
Gediminas Ulys. Telefonu kal
bant su Z. Marčiulionyte, ji 
pabrėžė, kad visi labai laukia 
pirmosios išvykos pradžios į 
pasaulio lietuvių sostinę. J i 
pažymėjo, kad keli išvykos da
lyviai dėl nepastovių orų Lie
tuvoje, šiek tiek karščiavo, ta
čiau iki išvykos pradžios tiki
masi atsigaus ir sustiprės. 

Čia Teikia pažymėti, kad pir-

TAIKOS ŽYGIO 
DALYVIAI BAIGĖ 

KELIONĘ 
Argentinos sostinėje Buenos 

Aires vienuolika Didžiojo 
tūkstantmečio taikos žygio da
lyvių iš Lietuvos, Lenkijos, 
Vokietijos, Turkijos, Meksikos 
ir Peru užbaigė pirmą kelio
nės dalį — po Šiaurės, Vidurio 
ir Pietų Ameriką. Pradėję be
veik pusantrų metų t ruks ian
čią kelionę dviračiais aplink 
pasaulį 1998 metų rugpjūčio 
šeštąją Seatt le (JAV), j ie sėk
mingai įveikė 13 Amerikos že
myno kraštų: JAV, Meksiką, 
Gvatemalą, EI Salvadorą, 
Hondūrą, Nikaragvą, Costa 
Rico, Panamą, Kolumbiją, Ek
vadorą, Peru, Čilę ir Argen
tiną. 

Lietuvos komandos dalyviai 
— Sigitas Kučas (žygio vado
vas), Goda Čiplytė, Edvardas 
Žižys ir Gediminas Vasil iaus
kas — po paskutinio apsilan
kymo lietuvių šeimoje Kolum
bijoje gruodžio mėnesį, Bue
nos Airės vėl a ts idūrė tau
tiečių „apsuptyje". Taikos žygį 
maloniai sutiko pagloboti Jono 
Basanavičiaus Argentinos Lie
tuvių centras, įkur tas 1926 
metais. Žygeiviai dalyvavo 
Aušros Vartų bažnyčios Mišio
se, skirtose Vasario 16-osios 
atminimui. J ie apžiūrėjo lietu
viškų suvenyrų muziejų, ku-

masis „marčiulioniukų" pasi
rodymas vyks sekmadienio va
karą PL centro naujai a ts ta ty
toje sporto salėje, Lemonte, 
prieš ASK „Lituanicos" jau
nuosius krepšininkus. J aunų 
jų svečių iš Vilniaus pagerbi
mas bus per šio klubo kovo 13 
d. rengiamą pokylį, t a m e pa
čiame PL centre. J šią pra
mogą reikia užsisakyti vietas 
pas Dainą Siliūnienę, tel. 
(630) 852-3204. 

E .S . 

DR L PETRE1KJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hictory HiBs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

riam Gediminas Vasiliauskas 
padovanojo savo pašto ženklų, 
išleistų nepriklausomybę at
gavusioje Lietuvoje, kolekciją. 
Argentinos Lietuvių susivieni
jimo salėje buvo surengti pie
tūs. Žygeiviai pasidalijo kelio
nių įspūdžiais, atsakė į smal
suolių klausimus, padovanojo 
lankstinuką apie Lietuvą is
panų kalba, surengė fotogra
fijų parodėlę. 40 m ilgio Tai
kos juostoje, kurioje pirmuo
sius žodžius įrašė Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
pasirašė Lietuvos garbės kon
sulas Argentinoje Algimantas 
Rastauskas, Argentinos lietu
vių organizacijų Spaudos tary
bos pirmininkas Jurgis Bra
zaitis, Argentinos Lietuvių 
centro pirmininkas Artūras 
Kaminskas, Aušros Vartų pa
rapijos kapelionas kun. Au
gustinas Steigvilas, MIC, Ar
gentinos Lietuvių susivieniji
mo pirmininkas Raulis Stalio-
raitis. 

Iš viso dviračiais per šešis 
mėnesius nuvažiuota 9,107 
km, patir ta daug įspūdžių. 
Buvo ir nelaimingų atsiti
kimų: Edvardui Žižiui teko 
operuoti akį Gvatemaloje, Si
gitui Kučui — gydytis nusipli
kytą verdančiu vandeniu koją, 
Argentinoje tris dviratininkus 
sužeidė užsnūdęs lengvojo au
tomobilio vairuotojas. Laimei, 
visi dviratininkai išsigydė 
t raumas, laimingai išvengė 
liūčių, nusiaubusių Meksiką, 
paspruko nuo siaubingiausio 
mūsų amžiuje uragano 
„Mitch" ir jau buvo palikę Ko
lumbiją, kai ten nugriaudėjo 
žemės drebėjimas. Nesėkmes 
ir fizinį nuovargi atpirkdavo 
minios sveikinusių žmonių 
Meksikos ir Peru miestuose, 
garbingi sutikimai su pučia
mųjų orkestrais, nuotraukos 
pirmuosiuose laikraščių pusla
piuose, radijo ir televizijos sto
čių dėmesys, apdovanojimai ir 
šiltas bendravimas su drau-

EDMUNDASV&NAS,MJ).,S,C. 
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giškai nusiteikusiais gyvento
jais. 

Skelbdami šūkį „Su taika į 
Naująjį tūkstantmetį" ir pro
paguodami dviratį, kaip svei
kiausią transporto priemonę, 
žygeiviai kiekvienoje valsty
bėje kvietė ir kviečia bent 
trumpam prisijungti prie jų. 
visus geros valios žmones. 
Daugiausia vienminčių pavy
ko suburti Limoje, kur per 200 
vietinių dviratininkų palydėjo 
žygį iš Peru sostinės į tolesnę 
kelionę. Tačiau iš vienuolikos 
atvykusių į Buenos Aires, tik 
septyni pradėjo kelionę Seat- . 
tle. Tai keturi Lietuvos atsto
vai, lenkas Slavomiras Plate-
kas, vokietis Oliveris Stepha-
nas ir turkas Ahmetas Mum-
cu. 

Užbaigę pirmąją kelionės 
dalį Amerikos žemyne, į Gha-
na tęsti kelionės Afrikoje iš
skrido aštuoni Taikos žygio 
dalyviai — trys lietuviai, len
kas, vokietis, turkas, meksi
kietis ir perujietis. Gediminas 
Vasiliauskas dėl lėšų stokos 
pasiliko Argentinoje ir toliau 
mėgins keliauti individualiai. 
(Elta) 

mailto:vidas-tatarunas@keybank.com
http://home.att.net/
mailto:AL.GUDENAS@BAILEY.COM
http://St.Oak.Lawn.IL
http://OowTMnQrova.IL
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Teisiamas nacių 
šimpa tikas 

Pirmą kartą Didžiosios Bri
tanijos istorijoje visas teismas 
su advokatais, prokuroru, gy
nėjais ir t.t. vyks į šaltą Gudi
jos Domečėvo vietovę. Mat 
1942 m. lenkų kilmės Antanas 
Savoniuk tame miestelyje yra 
žudęs žydus. Lenkas, atvykęs 
po karo į D. Britaniją, nuslėpė 
imigracijos ištaigoje savo nusi
kaltimus, nes pasirodė, kad 
įžygiavus vokiečių kariuome
nei, lenkas su entuziazmu pri
sidėjo prie tautžudystes. Deja, 
iki šiol jam yra įrodyta tik ke
turių žydų mirtis. Lenkas, įsi
jungęs į vokiečių įsteigtą vieti
nę policiją, pabėgusių žydų 
ieškojęs net miškuose, tad iš 
3,000 miestelyje gyvenusių žy
dų, buvo likę tik keli šimtai. 

Po Antro pasaulinio karo į 
D. Britaniją imigravęs lenkas, 
visus kaltinimus atmeta. Vo
kiška spauda taip pat rašė, 
kad į D. Britaniją po karo yra 
atvykę daug nacių bendradar
bių ir, tik Jeruzalės bei Vie-
zentalio įstaigos spaudimu, D. 
Britanija 1991 m. pravedė 
įstatymą, leidžiantį nacių 
bendradarbių paieškas. Jau 
1997 m. buvo teisiamas lenkas 
Simonas Serafinovič, tačiau 
dėl ligos jis negalėjęs atvykti į 
teismą. Po kelių mėnesių jis 
miręs. 

Jeruzalės Viezentalio direkt. 
Efraim Zuroff apgailestaująs, 
kad įstatymas įsigaliojęs vėlai. 
Jis pasakęs vokiečiui: „Niekas 

--nežino, kiek žudikų tame lai
kotarpyje mirė D. Britanijoje". 

Apie rusus Latvijoje 

=^"iKaip jaučiasi, kaip- gyvena 
"Latvijos rusai? Tą atsakymą 
randame Miuncheno JSued-
deutsche Zeitung" dienraštyje 
š.m. vasario 10 d. 

- - Varšuvos korespondentas 
Tomas Urbai, atvykęs į Rygą 
sužinojęs, kad 18 Latvijos ins
pektorių lanko krautuves, 

, daktarus, įstaigas, privačias 
įmones, pardavėjus, tikrinda
mi jų latvių kalbos mokėjimą. 
Sunkus uždavinys, nes iš 2,5 
mm. gyventojų trečdalį sudaro 
rusai. Rusų kalba vyravo vi
sose įstaigose, universitete, 
didelėse įmonėse iki pat 1990 
m. Dabar Latvijoje dar gyvena 
beveik 600,000 rusakalbių, 
tačiau rusai buvo laikomi ma
žuma, be jokių pilietinių tei
sių. Norėdami gauti pilietybę 
yra privalomas geras latvių 
kalbos, istorijos, konstitucijos 
mokėjimas. Tas nereiškia, kad 
rusai neturi teisės gatvėje kal

bėti rusiškai, nors tai yra di
delė Maskvos komunistų ir 
nacionalistų propaganda. 

Paskutiniu metu Latvijos 
rusų tarpe viešpatauja tyla, 
nors dar pereitų metų pabai
goje jie demonstravo Rygos vi-
durmiestyje, ką išnaudojo Ru
suos televizija komentuoda
ma, kad tai masinė rusakalbių 
demonstracija prieš Latvijos 
vyriausybės terorą. Beje, už
klupus Rusijos finansinei kri
zei, nutilo ir likę Maskvos įsa
kymu Sov. Sąjungos laikų ka
rininkai — pensininkai, ka
dangi Rygos radijo žiniose 
dažnai girdimi tokie rusiški 
žodžiai: „matiuška Rosija mus 
pamiršo". Rusiškų radijo žinių 
pranešėjai savo komentaruose 
sako, kad Latvijos rusai gau
na penkeriopai didesnę pen
siją už Rusijoje gyvenančius 
pensininkus ir ji ateina laiku, 
be jokių vėlavimų. 

Latviai visom jėgom stengia
si savo valstybėje išlaikyti lat
vių kalbą, kadangi pačioje sos
tinėje latviai gyventojai suda
ro mažumą. Latvijos inteligen
tija buvo išžudyta, ištremta į 
Sibirą. Prieš karą latviai savo 
tėvynėje sudarė 83 proc. visų 
gyventojų, tuo tarpu dabar tik 
53 proc. 

Latvija, norėdama prisijung
ti prie Europos Sąjungos buvo 
priversta paklusti tarptauti
nių įstaigų stipriam spaudi
mui ir palengvinti Latvijos pi
lietybės gavimą. Uoliai latvių 
kalbos mokosi jaunieji rusai. 
Įsijungus Latvijai į Vakarų 
struktūras, jie mato gražią 
ateitį. Iš kitos pusės jie ne
žino, kodėl jie turi mokytis lat
vių kalbos. Tačiau suspaudę 
dantis, jaunieji rusai jos mo
kosi, galvodami taip pat apie 
anglų kalbą. Jie mato, kad 
Latvijos ūkis — ekonominis 
gyvenimas gerokai pagerėjo. 
Tomo Urbano nuomone, perei
tais metais Latvija iš visų 
buv. Rytų bloko valstybių, pa
rodė geriausius duomenis. 

I i Lietuvos žinių nedaug 

Vokiškoje žiniasklaidoje ne
daug žinių iš Lietuvos. Tiesa, 
mano artimo miesto „Mann-
heimer Morgen" dienraštis 
vasario mėn. 12 d. trumpai ir 
tai iš blogos pusės, suminėjo 
Lietuvą. Į Hamburgo uostą 
įplaukė iš Puerto Bolivar lai
vas. Įlipusi į laivą, muitinės 
policija prašo laivo įgulos są
rašo. Pasirodo, laivas yra len
kiškas, kapitonas lenkas, o 
laivas plaukia toliau į Klai
pėdą. Visą laivą patikrinti 
sunkoka, nes jis pakrautas ba-

Dvi skautukes uoliai atlieka darbelius, besiruoidamos Kaziuko mugei. 

KAS APSUNKINA LIETUVOS 
KELIĄ Į NATO 

Pik. ROMAS KHJKAUSKAS 
Nuo pirmų Nepriklausomy

bės dienų, beveik visi Lietuvos 
politikai aiškina, kad NATO 
narystė yra pats svarbiausias 
valstybinio saugumo užtikri
nimas. Nepraeina diena, kai 
Lietuvos prezidentas, minist
ras pirmininkas, ministrai ar 
beveik visų partijų Seimo na
riai, nepareiškia noro kuo 
greičiau integruotis į šią są
jungą. Beveik visi su dideliu 
nerimu reaguoja į neigiamus 
narystės sprendimus, kurie 
laikas nuo laiko pasiekia Lie
tuvą iš Briuselio ir kitų NATO 
valstybių sostinių. Jeigu būtų 
galima Lietuvos politikų kal-

nanų. Muitinės viršininkas 
sako laikraščio bendradarbiui: 
„Nėra prasmes tikrinti laivo, 
nes bananai pakrauti iki pat 
dugno, o krovinys nepriklauso 
Vokietijai". Mat vokiečiams 
kilo įtarimas, kad laivo dugne 
po bananų dėžėm pakrautas 
kokainas ar kiti narkotikai. 
Jeigu jis plaukia į Lietuvą, te
gul plaukia... Lenkas kapito
nas dar pridėjo: „Lietuvoje yra 
mafija, ten visi lengvai paper
kami". 

Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung" ekonominiame psl. 
atspausdino Vidurio ir Rytų 
Europos pramonėje dirban
čiųjų valandinį atlyginimą. 
Aukščiausias atlyginimas yra 
Slovėnijoje — į valandą darbi
ninkas atlyginamas 10.93 vok. 
markėm. Toliau Lenkija — 
5.48 m., Slovakija — 4.85 m., 
Vengrija — 4.81 m., Čekija — 
4.80 m., Estija — 3.67 m., Lat
vija — 3.37 m., Lietuva — 
3.24 m., Rusija — 3.03 m., Ru
munija — 1.81 m., Bulgarija 
— 1.42 m. sietuvos aido" š.m. 
sausio mėn. 29 d. duomenimis 
1 Vokietijos markė = 2.30 Lt, 
vienas JAV dol. 3.98 Lt. Vo
kietijoje — 47.92 markės į va
landą! 

bomis tikėti, tai, be abejonės, 
NATO narystė yra Lietuvos 
svarbiausias saugumo uždavi
nys, bet, stebint kai kurių po
litinių partijų vadovų veiks
mus, kyla klausimas, ar iš 
tiesų taip yra. 

NATO sąjungos vadovai nuo 
pat pirmų dienų Lietuvai ir 
kitiems aiškiai pranešė, kad 
narystės durys bus atviros 
tiems, kurie šios narystės pa
geidauja ir kurie jai bus rim
tai pasiruošę. Žinoma, negali
ma ignoruoti didesnės politi
kos, kuri tnri įtakos Vakarų 
sprendimams šiuo klausimu, 
bet apie tai neverta rūpintis, 
jeigu kraštas nėra pasiruošęs 
išpildyti narystės reikalavi
mų. Prabėgo jau beveik 9 me
tai nuo nepriklausomybės at
statymo ir Lietuvos pareikšto 
noro stoti į NATO. Ar nebūtų 
laikas objektyviai įvertinti 
Lietuvos politikų darbus šios 
narystės klausimu? 

Lietuva ir jos kariuomenės 
vadovybė' gerai žino, kokius 
reikalavimus NATO stato na
rystei ir visiems aišku, kad be 
lėšų šie reikalavimai nebus 
išpildyti. Tie, kurie nori į šią 
sąjungą patekti, turėtų pir
miausia suprasti, kad NATO 
yra gynybos sąjunga, kuri ne 
tik duoda savo nariams saugu
mo garantijas, bet reikalauja, 
kad kiekvienas narys būtų pa
siruošęs ginti savo ir kitų na
rių teritorijas. NATO chartijos 
penktas straipsnis šią gynybos 
filosofiją aiškiai nusako: „Vie
nas už visus ir visi už vieną!" 
Jeigu Lietuva į šią narystę 
žiūri rimtai, tai svarbiausias 
rūpestis turėtų būti jos ka
riuomenės finansavimas. Jis 
turėtų labai aiškiai visiems 
parodyti, kaip Lietuva ir jos 
žmonės žiūri į savo valstybės 
saugumą. 

LDD partijos valdžios me
tais (1992-1996) kariuomenės 

biudžetas sumažėjo nuo 0,8 
procentų bendrojo vidaus pro
dukto (BVP) 1992 m. iki 0,5 
procentų BVP 1995 m. Buvo 
įdomu stebėti, kad kaip tik 
tais metais, kai buvo mažina
mas biudžetas, buvo vis dau
giau kalbama apie įstojimą į 
NATO. Gal tikėtasi, kad 
NATO valstybės Lietuvą pri
ims iš pasigailėjimo? O gal jie 
tos narystės visai nepageida
vo, bet tik dainavo dainelę, 
kuri visuomenėje buvo ir liko 
populiari? 

Naujai išrinktas Seimas nuo 
1996 iki 1998 m. kariuomenes 
biudžetą padidino iki 1,5 pro
centų BVP, o šiais metais Sei
mas patvirtino įstatymą, pa
gal kurį kariuomenės biudže
tas 2001 m. kils iki 2 procentų 
BVP. Šitam koalicinės val
džios sprendimui pritarė Lie
tuvos prezidentas ir Valstybės 
gynybos taryba. NATO valsty
bių atstovai irgi labai greitai 
ir teigiamai atsiliepė į šį Lie
tuvos pareikštą pasiryžimą to
liau stiprinti savo krašto sau
gumą ir kuo greičiau prisitai
kyti prie NATO gynybos stan
dartų. Gaila, bet nestebėtina, 
kad LDDP ir socialistų parti
jos Seime atsisakė šį įstatymą 
remti. Gal jos Lietuvos ateitį 
dar vis mato Maskvos šešėly
je? Tačiau nuostabu, kad cent
ristai, kurie rinkimuose rėmė 
prezidento V. Adamkaus kan
didatūrą, taip pat atsisakė 
balsuoti už šį įstatymą. 

Šių metų balandžio mėnesį į 
Vašingtoną suvažiuos aukšti 
NATO vadovai spręsti įvairius 
sąjungos klausimus, tarp ku
rių bus ir tolesnė NATO plėt
ra. Lietuva šioje konferenci
joje neturėtų tikėtis stebuklų, 
bet, manau, jos pasiryžimas 
kelti gynybos biudžetą ir stip
rinti kariuomenę tikrai bus 
teigiamai įvertintas. Esu tik
ras, kad ateis diena, kada Lie
tuva gaus teigiamą atsakymą 
į NATO narystės prašymą, bet 
ta diena tikrai greičiau ateitų, 
jeigu Lietuvos žmonės ir jų 
politikai vieningai parodytų 
pasiryžimą savo kraštą viso
mis jėgomis ginti. Kol kas rei
kės pasitenkinti tuo, jog bent 
Tėvynės sąjunga ir Krikš
čionys demokratai supranta, 
kad laisvė ir nepriklausomybė 
yra brangesnė už visus kitus 
valstybinius turtus. Nema
nau, kad mūsų partizanai bū
tų protestavę, jeigu jiems būtų 
buvus galimybė iškovoti tau
tos laisvę už 2 procentus BVP. 

* Dienraštis „Lietuvos 
aidas" nuo i io l kas mėnesį 
rašiniams apie Vilniaus Gedi
mino technikos universitetą 
(VGTU) skirs vieno puslapio 
plotą, numato penktadienį pa
sirašyta bendradarbiavimo su
tartis. VGTU praneš apie įvy
kius, IT.ainius, išsakvs savo 
nuomonę svarbiais klausi
mais. 

Danutė Bindokienė 

Tradicija —jauna, 
kaip ir pavasaris 

Baigiasi vasaris. Po ypač ne
malonios šiemetinės žiemos 
žmonės nekantriai dairosi pir
mųjų pavasario ženklų. Mūsų 
gyvenamajame krašte yra tru
putį linksma tradicija — va
sario 2 d. stebėti iš savo olos 
išlendantį graužikų veislės 
žvėriuką ir pagal tai, ar jis 
mato savo šešėlį, spėlioti, ko
kia bus likusioji žiemos dalis. 

Lietuviams, išsiilgusiems 
pavasario, jo ženklų ieškoti 
nereikia graužikų šešėliuose. 
Pakanka pasiskaityti lietu
višką spaudą ir atrasti joje 
pirmuosius šauklius į Kaziuko 
mugę. Štai ir „Drauge" jų nes
tinga: Detrot, Cleveland, 
Hartford, Los Angeles, Wash-
ington, D.C., Chicago, Toronto 
(Canada) ir t.t. Visose tose vie
tovėse lietuviai skautai ruošia 
Kaziuko mugę, visose tikisi, 
kad lietuviškoji visuomenė į šį 
renginį atkreips nemažą 
dėmesį, gausiai atsilankys, at
sives ir kitataučių pažįstamų, 
pasivaišins, išbandys laimę, 
nusipirks gražių dovanėlių 
prie gausiai, pačiu skautų 
pagamintais rankdarbiais ap
krautų, prekystalių. 

Kaziuko mugės — mums čia 
ne naujiena. Skautai jas ruo
šia daugiau kaip 40 metų. Gal 
kas sakytų, kad tos mugės yra 
grynai lėšų telkimo šiai svar
biai organizacijai renginys. 
Tas tiesa, bet Kaziuko mugės 
turi kur kas gilesnę reikšmę. 

Visų pirma jos akivaizdžiai 
supažindina visuomenę su 
skautų organizacija, parody
damos skautiškąjį jaunimą (ir 
nejaunimą) labai pozityvioje 
šviesoje. Daugelis tik tomis 
progomis artimiau su skautais 
susitinka, susipažįsta, iš mu
gės išsineša ne vien patrauk
lių suvenyrų, bet ir malonų 
įspūdį, nes visur maišosi uni
formuoti, drausmingi skautai 
— nuo pačių „žaliausių", kone 
po prekystaliais stačiomis ga
linčių vaikščioti, iki žilagalvių, 
plikagalvių, „autoritetingų", 
gausiais skautiškais ordinais, 
rodančiais jų sėkmingą, ilgų 
metų darbą organizacijoje, pa
sipuošusių. Jie stengiasi man
dagiai, su šypsena patarnauti 
publikai. 

Antra, galbūt iš pirmo 
žvilgsnio mažiau pastebima, 
Kaziuko mugių nauda yra 
įvairių kartų bendradarbiavi
mas ir susiklausymas, jai besi
ruošiant. Kas bent kartą net 
nedidelio masto renginį ruošė, 
žino, kiek darbo, pastangų ir 
kantrybės reikia, kol sumany
mas tampa realybe. Juo la
biau šiuo atveju, kai renginio 
pagrindas yra lėšų telkimas 

visai kitonišku būdu — savo 
gaminių prekyba. 

Tik pagalvokime, kiek per 
tuos dešimtmečius jaunesnės 
mūsų kartos iš vyresniųjų 
išmoko lietuviškų rankdarbių, 
kiek vaizduotės reikėjo kas
met sugalvoti vis naujų pro
jektų, juos sėkmingai įvyk
dyti. Juk tie žmonės — ne pro
fesionalai. Jų kasdienybė pra
leidžiama, duoną šeimai ir sau 
uždirbant, savais reikalais be
sirūpinant. Visi pasiruošimai 
mugei turi būti atliekami va
karais arba savaitgaliais. Bet 
jie atliekami, dažniausiai pa
gal lietuviškas tradicijas — 
talkos būdu. Dirba sesytės, 
broliukai, sesės, broliai... Ben
drauja, kalbasi, kartais, be 
abejo, ir nesutarimų atsiran
da, bet ilgainiui darbas juos 
suartina, sujungia į vieną, ne 
tik organizacinę, bet ir lietu
viškos visuomenės šeimą. O 
tai „prekė", kurios už jokius 
pinigus nenupirksi! 

Trečia, žinoma, yra toji ap
čiuopiamoji Kaziuko mugės 
nauda, kurią nesunkiai gali, 
per daug nesigilindama į kitas 
dvi, matyti ir eilinė publika, 
šiuose renginiuose apsilankiu
si. Gautąsias pajamas skau
tai panaudoja savo organizaci
jos reikalams, ypač stovyklų 
įrangai. Užuot prašinėję vi
suomenės ar jos institucijų 
paramos, skautai patys sten
giasi pinigų užsidirbti. 

Ne visuomet jiems gerai pa
vyksta, nes pastaruoju metu 
susiduria su vis didėjančia 
publikos apatija. Iš dalies dėl 
to kalta ir Lietuva. Vis dau
giau žmonių keliauja į tėvynę 
aplankyti giminių, artimųjų 
ar bent pasidairyti. Kiekvie
nas grįždamas parsiveža ne 
tik sau įvairių dovaninių pre
kių, bet ir plačiam pažįstamų 
bei .savųjų ratui. Anksčiau 
gražius, Jietuviškais motyvais 
drožinius, rankdarbius, juos
tas, margučius pirkdavome 
Kaziuko mugėse. Nors visi tie 
daikčiukai galbūt nebuvo taip 
profesionaliai pagaminti, kaip 
Lietuvoje, bet labai savi, juo 
labiau, kad žinojome, kam 
skiriamos už juos gautos paja
mos. Dabar kone visuose lietu
viškuose namuose tų nelabai 
naudingų, bet patrauklių 
daikčiukų pilna. Nors į Kaziu
ko mugę atsilanko daug publi
kos, bet daugiausia pasižmo
nėti ir pasižiūrėti, rečiau nusi
pirkti. Tad raginame bent 
šįmet prisiminti svarbiuosius 
Kaziuko mugės tikslus, apsi
lankyti ir dosniai paremti 
mūsų skautų pastangas. 

SU PALAPINE I LABRADORĄ 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr.12 Tęsinys 

Iš viso čia yra per 
du milijonus paukščių. Pirmo
ji sala, Guli Island, kurioje va
sarą apsistoja daugiau kaip 
pusė milijono „storm petrels" 
ir šimtai tūkstančių „puffins", 
kurie vadinami jūros papūgo
mis. Netrūksta ir žuvėdrų. Sa
los visas kalno šlaitas nusags
tytas „puffins" urvais ir kitų 
paukščių lizdais. Paukščiai 
karts nuo karto debesimis pa
kyla nuo šlaito ir nutupia ban
gose. „Puffins" čia atskrenda 
tik vaikelius perėti. Antraip 
jie gyvena toliau vandenyne. 
Jaunikliams paūgėjus, tėvai 
juos išstumia iš urvo tiesiai į 
vandenį. Tad jie pirma iš
moksta plaukti, o paskui 
skristi. Po dvejų metų grįžta į 
savo urvą kiaušinį padėti. Šie 
paukšteliai susiporuoja visam 
gyvenimui ir gali išgyventi iki 
35 metų. Kitoje saloje, Green 

Island, kitoniški jūros paukš
čiai. Jie lizdų nesuka, bet ant 
skardžių kiaušinį prilipina sa
vo išmatomis. Gidas pradžioje 
sakė, kad šie paukščiai deda 
keturkampius kiaušinius, kad 
nenuriedėtų nuo uolų, bet mes 
netikėjome. 

Apiplaukus abi salas, dairė
mės banginių, bet buvo per vė
lus sezonas. Taip pat nema
tėme ir plaukiojančių ledo 
kalnų, kurių 6a apstu pava
sarį ir vasaros pradžioje. Tad 
mūsų gidai, pasikeisdami, pri
tardami gitara, mums padai
navo keletą dainų apie jūrą, 
neturtą ir meilę. 

Vakare baigėme žiūrėti 
„Heidi" filmo ir dalį Dainų 
šventės vaizdajuostės. Vis be
sikartojančios dainos nusibo
do. Ir dėl ko dar solistai reika
lingi tokiam spektakliui? Taip 
pat liūdna, kad vaikų su ne

galia popchoras buvo nepriim
tas šioje šventėje dalyvauti, 
nors puikiai dainuoja ir kon
certuoja net už Lietuvos ribų. 
Taigi, Lietuvoje žmonės su ne
galia dar vis laikomi „urvuose 
ir spintose". 

Antradienis paskirtas ap
žiūrėti St. John's miestą. Ga
na greitai suradome katalikų 
Šv. Jono Krikštytojo baziliką. 
Bazilika aukštai ant kalno pa
sižymi savo statulomis ir 
dviem bokštais, 137.9 pėdų 
aukščio. Viduje spalvotos lu
bos iš dalies dengtos auksu. 
Gaila, neteko rasti smulkes
nės informacijos. Nuvykus į 
miesto centrą, pasisekė rasti 
vietą Avinui pastatyti. Mat jis 
yra dvidešimties pėdų ilgio ir 
ne visur įtelpa. Vaikštome ir 
dairomės. Pagrindinė gatvė, 
Water Street, nors kiek murzi
na, pilna įvairių parduotuvių 
ir restoranų. Užsukome į vie
ną turistinę parduotuvę ir nu
sipirkau dvi Al Clouston kny
gas. Jis čia labai populiarus 
humoristas. Knygos atspindi 

šios salos gyvenimą, žmonių 
charaktenngus posakius, gal
voseną, elgesį, viską perkošus 
per humoristinę, prizmę. 

Lygiagrečiai šios gatvės yra 
Ducksvvorth gatvė. Irgi nieko 
atsiminti no. Priėję „Duke of 
Ducksworth" restoraną, užsu
kome pavalgyti. Vidus įreng
tas, kaip tipiška karčiama 
Anglijoje — biliardų stalas, 
baras, taikinys su trumpako-
tėm ietim. Maistas prastokas. 
Daugiausia riebaluose kepti 
patiekalą: Bevaikštant po 
miestą, račiau kelis priesta-
lius, kur pardavinėja taukuo
se virtas bulves, užpiltas rie
biu padaru. Tai bent kulinari
ja ir va;gymo paprotys' Be
vaikščiodami suradome mies
to rotušę, kur oficialiai prasi
deda Trars-Canada #1 kelias, 
jungiąs Atlanto ir Ramiojo 
vandenyno krantus. Aišku, 
reikėjo tai nufilmuoti ir nufo-
tografuot Su šia kelione mes 
tą ilgą kelią esame visą per
važiavę, bet ne iš karto. 

(Bus daugiau) St .John's pne miesto mtuAes prasideda Kanados pagrindinis kelias 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
VASARIO 16-OJI PORTLANDE 

Šių metų vasario 16-ąją 
Oregono valstijos lietuviai at
šventė vasario 13-ąją. Latvių 
namų salė buvo išpuošta Lie
tuvos Vyčių spaudiniais, dide
liu Lietuvos kelių žemėlapiu, 
tulpių bei narcizų puokštėmis, 
skelbiančiomis artėjantį pava
sarį. Prie įėjimo buvo pa
ruošta informacinė lenta su 
mūsų kolonijos naujienomis, 
kaimyninių valstijų lietuvių 
kolonijų žiniaraščiais, įvairio
mis reklamomis. 

Švente prasidėjo skambiu 
maršu, pagal kurį į salę nuo
taikingai įžygiavo pasipuošę 

; gražiais tautiniais rūbais ma-
; žieji ir suaugę „Aitvaro" an-
'. samblio nariai. Iškilmingai 

keltkojr, kurį atliko berniukai 
ir vyrai. Žiūrovai bei progra
mos atlikėjai buvo patenkint i 
nauja, nuotaikinga programa, 
kuriai paruošti reikėjo didelės 
kantrybės ir pasišventimo. 

Po „Aitvaro" pasirodymo į 
sceną buvo pakviestas mūsų 
šventės svečias G. Abarius. J is 
atliko savo kūrybos giesmę 
„Dieve, laimink Lietuvą" ir pa
grojo, kaip pats sakė. jo 
mėgstamiausią „bugi-vugi". 
Visi buvome sužavėti talentin
go muzikanto pasirodymu. 

Šventinei programai pasi
baigus, praalkę žiūrovai, dai
nininkai, šokėjai bei muzikan
tai, lyg bitės medų, „aplipo" 
didžiulį suneštinių vaišių sta-

- nuskambėjo Amerikos ir Lie-' lą. Ir ko tik ten nebuvo — ku-
tuvos himnai. Trumpą sveiki-

; nimo žodį tarė latvių bendruo-
Z menes atstovas — Uldis Sėja. 
• Tada buvo pristatyti mūsų 
; šventės garbės svečiai. Tai — 
; Iverson šeima iš Vv'oodburno 
l (Oregono valstija) ir įžymus 
- džiazo atlikėjas, kompozito-
* rius ir dainininkas iš Lietu-
l vos G. Abarius. Iverson šeima 
*turi didžiulį ūkį, kuriame au-
• gina tulpių, narcizų bei kitų 
gėlių svogūnėlius, įvairias 
daržoves. Ir jau kelinti metai 
iš eilės per pelno nesiekiančią 
organizaciją „Experience in-

• ternational" jie^ išsikviečia 
žemes ūkio specialybės stu
dentus ar jau pabaigusius 
mokslus žmones padirbėti jų 
ūkyje. Iverson šeima labai ge
rai atsiliepia apie lietuvaičius: 
j aun imas iš Baltijos šalių — 

. gabūs mokiniai ir puikūs dar
bininkai" (jų ūkyje taip pat 
dirba keli latviai bei estai). S. 
Iverson ir jo dvi dukrelės 
buvo apdovanoti lietuviška 
duona, naminiu baltu sūriu 
bei garsiais plojimais! 

Šventinį koncertą pradėjo 
mūsų mažieji „aitvariukai". 
Jie padainavo dvi daineles: 
„Šiaudais dengta trobelė" bei 
„Pučia vėjas", pritariant akor
deonui. Šaunūs dainininkai 
pasirodė esantys dar puikesni 
šokėjai; vaikučiai nuotaikin
gai sušoko „Trepsi uką" ir 
-Kiškiuką". Po jų pasirodė su
augusieji. „Aitvaro" daininin
kai padainavo šešias dainas: 
„Tas mergelių dainavimas", 
„Tu žvaigždute sidabrine", 
-Birutės 
dviems 
liūs Žalpys. Elizabeth Žalpys). 
_Ant kalno malūnėlis", jau pri
tariant trims kanklininkams 
'Ada Liseckienė ir anksčiau 
paminėtieji •. „Aš diemedžiu 
žydėsiu" bei „Šėriau šėriau 
sau žirgelį". Paskutinę dainą 
kartu su dainininkais dainavo 
visa sale, pritariant debiutuo
jančiai trankiai kaimo kape
lai, kurios pagrindą sudaro — 
Lapinskų šeimos „galva" Egi
dijus bei keturi jo sūnūs! Na, o 
kokia būtų tautos šventė be 
tautinių šokių?! Tad aitva-

gelis, troškinti kopūstai su 
dešrelėmis, balandėliai , kum
pis, o jau salotų ir mišrainių 
įvairumas, sa ldumynų gardu
mas... 

Pasistiprinę šokių mėgėjai, 
kaimo kapelai l inksmai grie
žiant, suko smagius ratelius. 
Po visą salę vinguriavo „Polka 
su ragučiais". Taip pat buvo 
surengta loterija, kurioje buvo 
galima laimėti puikių laimi
kių. O pinigai, sur inkt i šioje 
loterijoje, bus persiųst i mūsų 
telkinio r emiamam sergan
čiam berniukui Jonui Rukšė
nui iš Lietuvos, kur is šiomis 
dienomis a t sk renda gydytis į 
Detroitą (Michigano valstija), 
padedant „Healing the chil-
dren" organizacijai. 

Smagiai a tšventė Vasario 
16-ąją Oregono lietuviai. Di
džiulis ačiū visiems aitvarie-
čiams — ne tik atl ikusiems 
šaunią programą, bet ir gra
žiai papuošusiems salę bei ją 
sutvarkiusiems visoms links
mybėms pasibaigusi 

L u a n a Ž a l p i e n ė 

C L E V E L A N D , O H 

„TRYS TIGRAI" 
CLEVELANDE 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo tur to įvairūs 

Mažieji „aitvariukai" per Vasario 16-osios švente Portlande. 

Lietuvos operos trijų didžių
jų dainininkų: tenoro Virgili
jaus Noreikos, bari tono Edu
ardo Kaniavos ir boso Vladi
miro Prudnikovo koncertas 
įvyks kovo 7 d., sekmadienį, 4 
vai. popiet Dievo Motinos pa
rapijos salėje. 

Bilietus (po 15. 12 ir 8 dol.) 
kalnas", pritariant jau galima įsigyti DM parapi-

kanklininkams (Vi- jos svetainėje sekmadieniais 
po lietuviškųjų pamaldų. No
rėdami juos užsisayti , prašo
me skambinti Marijai Miko-
nienei tel. 216-531-2190. Kon
certo rengėjai — Ateities klu
bas. Maloniai kviečiame visiis 
dalyvauti ir jungt is į rėmėjų 
eiles. Daugiau informacijos 
apie tai jums suteiKs M. Miko-
nienė. 

Šie iškilūs Lietuvos operos 
solistai, prieš išvykdami į 
Ameriką gastrolėms, Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkest
ro rengiamuose koncertuose 

Alytuje ir Vilniuje. Prieš tai 
įvyko šaunus koncertas Trakų 
pilies kieme, minint Trakų 
muziejaus 50-ečio sukaktį. 

„Lietuvos ryto" (1998.08.04) 
žurnalistė Agnė Žemaitytė 
teigia, kad trejukės koncertus 
visi trys solistai sumanė drau
ge. J ie dainuoja ne tik ištrau
kas iš klasikinių operų ir ope
rečių, bet ir estradines dainas. 
Klausydamasi jų, publika ža
visi puikiu dainavimu, aktori
niais operos solistų sugebė
jimais. 

To paties labiausiai skaito
mo dienraščio žurnalistė Kari
na Firkaviėiūtė aiškina ir 
„Trijų tigrų" pavadinimą 
(1998.08.04, „Lietuvos rytas"). 
„Ji (programa) pirmą kartą 
skambėjo 1998-ųjų metų išva
karėse, kai trys operos solis
tai, laikydami rankose po ti
griuką, žengė į Tigro metus. 
Tuo metu ši metafora ir proga, 
puikiai atlikusi žaismingą 
reklamą, buvo labai efektin
gos. Vėliau programa buvo ne 
sykį kartojama, dainininkus 
imta vadinti trimis (scenos) 
tigrais. Greitai prigijusi 'eti
ketė' įgijo netgi komercinį 
skambesį". 

Iškiliosios operos soli tų tre
jukės koncertas reta. -skirti
na ir džiugi dovana klausyto
jams, belaukiantiems artėjan
čio pavasario. Dalyvaukime ir 
išgirskime visi! 

JAUNIMO 
REKOLEKCIJOS 

Seselė Dalia Verbylaitė iš 
Bostono kovo 27-28 dienomis 
vadovaus rekolekcijoms, į ku
rias kviečiamas jaunimas nuo 
8 skyriaus iki gimnazistų im
tinai. Rekolekcijų rengėjai — 
moksleiviai ateitininkai kvie
čia ir laukia to paties amžiaus 
jaunimo. Visais klausimais 
prašome kreiptis į dr. Marių 
Laniauską. tel. 216-731-7464. 

KALENDORIUS 
riečiai sušoko „Šiaučiuką— gruodžio mėn. sėkmingai kon- : 
kriaučiuką". „Kubilą" ir JPa- certavo Kaune, Šiauliuose, V a s a r i o 28 d. Kaziuko 

.Aitvaras" i i Por»!awio šoka ..Kubilą" 

mugė Dievo Motinos parapijos 
patalpose. Rengia Clevelando 
skautija. 

Kovo 6 d. — Šachmatų tur
nyras DMP mažojoje salėje. 

Kovo 6 d. — <LSK „Žaibo" 
diena metinis renginys — po
kylis Lietuvių namuose. Spor
t inė pokylio dalis — Šiaurės 
Amerikos lietuvių šachmatų ir 
stalo teniso žaidynės. 

Kovo 7 d. — „Trijų tigrų" 
koncertas Dievo Motinos para
pijos auditorijoje. 

Kovo 11 d. , 2 vai. p .p . — 
Kovo 11-osios minėjimas „Lie
tuvių sodyboje". 

Balandžio 17 d. — Abitu
rientų pristatymo pokylis. 
Rengia skautai ir ateitininkai. 

Gegužės 1-2 d. — Šiaurės 
Amerikos lietuvių jaunučių 
metinės krepšinio žaidynės. 
Rengia LSK „Žaibas". 

Gegužės 9 d. — Pirmoji 
Komunija lietuvių kalba. 

V.R. 

S E A T T L E , W A 

UNIVERSITETO ŽINIOS 

Ruošiama loterija remti Bal
tistikos studijų programą. Lai
mikis: dviem asmenim apmo
kėtas skrydis į Lietuvą, Lat
viją ar Estiją (laimėtojas galės 
pasirinkti), skrendant Finn 
Air lėktuvu i^ San Francisco 
arba New Yorko. Loterijos bi
lieto kaina: 5 dol. Išspausdin
ta tik 1,000 bilietų. Laimingą 
bilietą ištrauks per estų nepri
klausomybės šventės minėji
mą, š.m. vasario 24 d.; daly
vavimas šventėje nebūtinas. 
Apie bilietus teirautis pas Ire
ną Blekytę (tel. 206-721-
0745). 

„Sek Gintaro keliu" varžyti
nių ruošos komiteto vardu, 
pirmininkė Amanda Floan 
įteikė 40,000 dol. čekį remti 
Baltistikos studijų programą. 
Tai įvyko universiteto Skandi
navų skyriaus patariamojo ko
miteto metiniame susirinkime 
š.m. sausio 26 d. Irena Bleky-
tė, narė, perdavė Lietuvių fon
do 10,000 dol. auką Baltisti
kos studijų programos išlai
kymui. Savo kalboje Skandi
navų skyriaus direktorius Ter-
je Leiren iškėlė Seattle baltų 
bendradarbiavimą su univer
sitetu kaip pavyzdį kitoms 
tautybėms. 

TRUMPAI 

Laikinai palikę savo burlaivį 
Malazijojo. netoli Singapūro, 
keliautojai Rimas ir Diana 
Palč inskai 1998 m. lapkričio 
mcn. grižo Į Seattle. Čia jie 
pasimatė su šeima, o Dianai 
buvo atlikta operacija Swod-
įsh ligoninėje. Po jos ope
racijos Palčiauskai iki sausio 
pabaigos viešėjo dukros Dianos 
šeimoje' \Vhidbcy saloje'. Vė

liau jie grįžo į Malaziją tęsti 
savo kelionę aplink pasaulį. 
Rimo apskaičiavimu, jie ne
baigs kelionės iki 2002-ųjų 
metų. Bornėjaus saloje, kur 
dirbo žymi tyrinėtoja Birutė 
Galdikaitė, jie aplankė oran
gutangus. Šiuo metu jie laiki
nai gyvena pas dukrą, 
džiaugiasi savo anūkais ir jau 
planuoja keliauti 12 mėnesių 
po pietrytinę Aziją. 

Sausio 23 d. universiteto pa
talpose įvyko Astos Vaičeko-
nienės piano rečitalis. Ji pui
kiai skambino Liszt, Scriabin, 
Handel, Chopin ir Beethoven 
kūrinius. Asta siekia muzikos 
magistro laipsnio University 
of VVashington. 

Astos vyras Dainius koncer
tavo su universiteto simfoni
niu orkestru vasario 4 d. Jis 
šauniai skambino Čaikovskio 
Concerto No. 1. 

Gintas Nalis kasmet orga
nizuoja „žiemos stovyklą" lie
tuviams. Šiais metais sausio 
pradžioje suvažiavo 15 draugų 
pabendrauti ir slidinėti netoli 
Stevens Pass . 

Jū ra tės Mažeikaitės-Harri-
son nuotrauka pasirodė nau
jausiame Usborne Books kata
loge, kaip vienos šios bend
rovės sėkmingiausių parda
vėjų. 

Julija Rankytė, VVestern 
Washington universiteto stu
dentė, apdovanota jaunimui 
skirtu Prezidento Aplinkos ap
saugos žymeniu. Iš visos Ame
rikos yra tik 20 laimėtojų; o iš 
šiaurvakarų tik du. Julija 
pelnė šį apdovanojimą ryšium 
su jos darbu Cyber ežero sta
tymu. Ocean Shores miestelis 
didžiuojasi jos pasiekimu ir 
užmokės jai kelionę į VVa
shington D.C., kur kovo mėn. 
pabaigoje Juliją ir kitus laimė
tojus prezidentas Clinton as
meniškai pasveikins. 

SVEIKINAME NAUJUS 
NARIUS 

Vytautas ir Donata Švagž-
džiai atvyko iš Kauno į Seattle 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ain-OMOeLlO.NAMU.SVBkATSS!' 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapohs ir Off. Mgr. Auksė 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W«rt 9Sh Straot 

Tai. (706) 4244654 
(773) 581-8654 

AIANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, teL 773-205-7702. 

GREIT PARDUODA 

& * 
Y m 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 590-0205 
(708)425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

f V * « » / KMCOK REALTORS 
V J o ' M K y i 7922 S Pviaskl Rd 

— " * - — ^ 1 4365 S Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

leikome aukles prižiūrėti 2 m. {vel
nią ir linksmą mergyte Waltham, MA, 
Bostono priemiestyje, netoli gero 
susisiekimo. Darbas 5 dienos i sav. 
Galima gyventi kartu. Kreipti* teL 781-
894-3063 nuo 7 T.V. iki 10 T.v. savai
tes bėgyje. Savaitgaliais bet kuriuo laiku. 

Statybos kompanijai 
reikalingas darbininkas. 
Turi turėti savo transportą. 

Tel. 630-435-1967 

Ieškome subrendusios lie
tuvės moters vaikų priežiūrai 
Detroit, MI. Turėtų mokėti 
vairuoti mašiną ir sugebėti 
susikalbėti angliškai. 

TeL: 773-434-0298. 

Pensininkų pora ieško 
2-jų kambarių buto 

vakarinėj Brighton, Gage ar 
Marųuette parko apylinkėj. 
Skambinti 773-476-3950. 

SAVINGS COUNSELOR 
A full time position for an individual oriented to 
customer service — opening savings accounts. 

Mušt speak English & Lithuanian. 
Excellent vvorking conditions and benefits. 

Apply Monday at 

Prospect Federal Savings Bank 
11139 S. Harlem 

Worth, IL 
Tel 708-361-8000 

gyventi su savo'dukra Jūrate 
ir žentu Remigijum. Pernai 
Švagždžiai tapo žalios kortelės 
laimėtojais. Po ilgo emigraci
jos proceso ir atsisveikinimo 
su draugais bei giminėmis 
Lietuvoje^aBusio 16 d. jie at
vyko į Seattle pradėti naują 
gyvenimą. Daug kas iš Seattle 
lietuvių bendruomenės jau pa
žįsta Švagždžius. Prieš keletą 
metų jie ilgesnį laiką viešėjo 
savo dukters šeimoje, jie čia 
rado daug draugų, kurie 
džiaugiasi jų sugrįžimu. Svei
ki, sugrįžę! 

PADĖKA IŠ UŽJŪRIO 

Pernai Seattle Lietuvos Duk
terys paaukojo 500 dol. Skir
snemunės mokyklai. Už tuos 
pinigus nupirkta mokslo prie
monių 162 mokiniams, ypač 

vargingų šeimų vaikams. Mo
kykla yra miestelyje prie Ne
muno upės ir turi 800 gyven
tojų. Mokytoja Virginija Ma-
jauskienė atsiuntė padėkos 
laišką, kuriame įdėjo straipsnį 
iš vietinio laikraščio, kaip 
Skirsnemunės mokykla pa
naudos Seattle Dukterų paau
kotus pinigus. Gauti mokinių 
rašyti padėkos laiškai. 

Mokytoja Dalia Šimkienė iš 
Vilniaus atsiuntė formalią pa
dėką ir dėkoja uf 32 dėžes 
drabužių vargingiems vai
kams. Šios dėžės pernai Lietu
vos Dukterų pasiųstos su Sis-
ters of Providence talpintuvu 
su medikamentais. Gėrybės 
padalintos dviem Vilniaus mo
kykloms ir darželiui Kaune. 
Jas gavo gausių ar vargingų 
šeimų vaikai. 

Zita Petkienė 

••Trys I v - i lif:ritik,u.s I .s k;nres Vladimiras Prudnikovas, Eduardas Kaniava ir Virgilijus Norrrka 
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LAIMĖJO DVIKOVĄ SU „GREAT 
WHr^E,, RYKLIU 

Jis meškeriojo (ir medžioja) 
jau daugiau negu 20 metų, 
nuo Kanados iki Amazonės. 
Bet kas įvyko neseniai Flori
dos vandenyse, pasitaiko meš
keriotojui gal tik kartą gyve
nime, o dažniausiai — nieka
da. 

„Mes sugavom tris 'amber-
jack' žuvis, o po to man buvo 
meškerės lynas dukart nu
trauktas" — pasakojo Antanas 
„Tony" Rapšys, 34 metų čika-
giškis iš Marąuette Parko ir 
šių eilučių autoriaus vyresny
sis sūnus. „Žinojau, kad turiu 
reikalą su rykliu, — jis tęsė, 
bet jokiu būdu negalvojau, 
kad užkabinsiu milžinišką 
baltąjį ryklį, vadinamą 'great 
white (man-eater) shark' ang
liškai". 

Jis prijungė prie meškerės 
lyno (80 svarų „tęst line") vie
linį lyderį su dideliu kabliu ir 
užmovė „speedo" žuvį. Ryklys 
bematant tą skanėstą griebė... 
ir užsikabino. Buvo karšta 
vasario 10 dienos popietė. Vie
ta: 12 mylių į rytus nuo Islam-
orada, Florida Keys salų gran
dinėje. Laivas, 40 pėdų J5ea 
Byrd", sukinėjosi virš povan
deninio kalno, praminto „The 
Hump", nuo 300 iki 600 pėdų 
gilumoje. 

Dvikova plikomis 
rankomis 

Prasidėjo arši 2-jų valandų 
dvikova. Ryklys tampėsi ir 
blaškėsi, bet pamažu — labai 
lėtai kilo į paviršių. Tai retas 
reiškinys, nes rykliai norma
liai neria į gilumą, kur gali 

nšbūti 5-8 valandas. Meškerio
tojui tuo atveju paprastai pri
trūksta kantrybės ir jėgų, ir 
jis nupjauna lyną, paaiškino 
Tony Rapšys, kuris tą popietę, 
-su plikomis rankomis meškerę 
valdė vienas pats. Po kiek lai
ko, nuo įtempimo pradėjo rūk
ti meškerės lynas. Reikėjo ly
no ritę nuolat vandeniu laisty
ti. O vėliau reikėjo meške
riotojui ir pečius masažuoti. 

Pritraukus ryklį arčiau lai
vo, ant denio pasigirdo nuste
busiųjų balsai: „What a mons-
ter!" ir „My God, it's Jaws!" 
Bet šis ryklys buvo dar dides
nis už Hollywoodo filme iš
garsintą mechaninį ryklį. Šis 

„ponas" buvo 20 pėdų ilgio ir 
svėrė daugiau negu 2,000 sva
rų, laivo kapitono Kevin Kelly 
prityrusios akies apskaičia
vimu. Jis pareiškė, kad per 35 
metus žvejojimo Floridos van
denyse, tokio milžino dar nie
kada nėra matęs. 

įs ta tymas pakiša koją 

Dvikovai bevykstant, kpt. 
Kelly radijo bangomis susijun
gė su krantine, kad patikrintų 
artėjančio laimikio stovį. Jam 
pasakė, kad ryklys turės būti 
paleistai', nes pernai išėjęs 
įstatymas neleidžia Floridos 
vandenyse sugautus šios rū
šies ryklius pasilaikyti. Taigi, 
gali pritraukti prie borto, bet 
negali įkelt į laivą ar temptis į 
uostą. 

Nepaisant to, ryklys buvo 
legaliai pagautas ir oficialiai 
įtrauktas į vietinį rekordinių 
žuvų sąrašą. Be kpt. Kelly, 
liudininkais buvo jo šturma
nas (pavaduotojas) Marvin, 
dvi atostogaujančios poros iš 
Lemont, IL (ne lietuviai), ir 
Bill Hohvell, taip pat čikagiš-
kis ir senas Tony Rapšio meš
keriojimo ir medžioklių drau
gas. Šiam pasisekė video apa
ratu nufilmuoti nepamiršta
mus tos popietės momentus. 

Vakarėjant, laivas įplaukė į 
Whale Harbor Marina su gal
va žemyn iškeltu ryklio vimpi-
lu. Tai reiškė, jog ryklys buvo 
pagautas bet paleistas. Jų lau
kė didelis būrys entuziastų ir 
pulkas pelikanų, keli susido
mėję reporteriai. Mat, žinia 
apie milžinišką ryklį, kaip tro
pikų žaibas, greit buvo aplė
kusi visą Islamorada apylin
kę. Buvo laikas šį negirdėtą 
įvykį tinkamai atšvęsti... 

Galimi rekordai 

„Lygiai prieš metus, kol dar 
nebuvo to įstatymo, būčiau ga
lėjęs krūvą pinigų užsidirbti 
Vien tik iš reklamų", — sakė 
Tony Rapšys. Bet jis nesigaili. 
Pinigai, girdi, ne viskas. Toks 
vienkartinis meškeriotojo gy
venime įvykis vis vien neiš
dildomai palieka. Grįžęs na
mo, Tony Rapšys „Chicago 
Tribūne" reporteriui pusiau 
pasiskundė: „Man vos rankų 

Ant Kolyma gulagų „Sielvarto kaukės" paminklo Magadane, gėles deda 
buvę gulago kankiniai. Iš kairės: Peter Demant ir Paulina Myasnikova. 
Stalino žiaurumai bus apibūdinti naujame dokumentiniame filme „Stolen 
Years", kurį PBS stotys rodys kovo 4 d., ketvirtadieni, 10 v.v. rytų laiku ir 
9 v.v. centriniu laiku. Filmą pristatys Robert Conąuest. 

Nuotr. Jennifer Law Young 

TARP MŪSŲ KALBANT 
KOVA PRIEŠ NEPRAŠYTUS SVEČIUS 

Prieš porą savaičių Čikagos 
miesto siaurinėje dalyje, Ra-
venswood apylinkėje, buvo 
įvykdytas praėjusiais metais 
paskelbtas mirties sprendi-

nenutraukė, o krumpliai ir 
šiandien dar žeme velkasi". 

Šiuo metu kpt. Kelly tikri-
nasi pas sporto žvejybos auto
ritetus apie galimus rekordų 
pasiekimus. Jis mano, pavyz
džiui, kad šis „great vvhite" 
ryklys bus didžiausias bet ka
da pagautas Floridos vande
nyse. O tokio, daugiau negu 
2,000 svarų ryklio pagavimas 
su 80 svarų stiprumo lynu 
(„tęst line"), gali būti ir pasau
linis lyno rekordas. 

Tarp kitko, su meškere su
gauto „great vvhite" ryklio pa
saulinis rekordas yra 2,664 
svarai, pagal International 
Game Fish Association statis
tiką. Šis pabaisa buvo užka
bintas 1959 metais prie Aust
ralijos pietinių krantų. Taigi, 
rekordas tebestovi jau 50 me
tų. Įdomu, kas, kur ir kada jį 
sumuš? 

R. J o h n Rapšys 
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mas. Argi tai tiesa? Taip, tai 
tikriausia tiesa! Tik gal rei
kėtų pridurti, kad mirties 
sprendimas palietė ne žmo
nes, bet medžius. Pjūklais 
„ginkluoti", medkirčiai nupjo
vė, susmulkino ir sudegino il-
garagių vabalų (medžių grau
žikų) apniktus medžius. Per 
keletą dienų vyrai išguldė 
daugiau kaip 300 medžių. Ti
kimasi, kad tokiu būdu buvo 
sunaikinti medžių kamienuo
se įsitvirtinę vabalų vikšrai. 
Manoma, nors tiksliai nežino
ma, kad ateinančią vasarą ne
pasirodys kituose apylinkes 
medžiuose užsilikę vabalai. 

Praėjusį pirmadienį, vasario 
22 d., Ravenswood apylinkėje 
prasidėjo ir privačiuose kie
muose augantiems medžiams 
mirties sprendimo vykdymas. 
Ilgaragiai vabalai atkeliavo į 
šį kraštą drauge su medinėse 
dėžėse įpakuotais kiniečių ga
mybos metalo dirbiniais. Kini
jos valdžios sluoksniai nesi
teikia priimti jiems metamos 
kaltes. Kinijos atstovų teigi
mu, tikriausiai vabalai atke
liavo iš kitų Azijos valstybių. 
Vis dėlto kiniečiai pakluso 
JAV reikalavimui. Dabar iš 
Kinijos importuojami dirbiniai 
įpakuojami kitokiose dėžėse. 

Negalima pamiršti prieš po
rą metų New Yorko mieste pa
sirodžiusių tos pačios rūšies 
vabalų. Tame mieste vabalų 
naikinimui buvo panaudotos 
panašios priemonės. Long Is-
land apylinkėje buvo sunai
kinta daugiau kaip 1,000 me
džių. Tikimasi, kad ir Čika
goje tuo pačiu būdu pavyks at
sikratyti medžių graužikais. 

Turimomis žiniomis, tokių 
pat vabalų buvo užtikta ir ki
tose JAV vietovėse. Daugiau
sia jų rasta uostų sandėliuose, 
kuriuose laikomi iš Kinijos im
portuoti, medinėse dėžėse įpa
kuoti, metalo dirbiniai. Čika
goje vabalai pirmiausiai pasi
rodė Ravenswood apylinkėje. 

Paskui jie buvo užtikti ir kai 
kuriose kitose vietovėse. 

Mūsų gyvenamąjį kraštą už
plūdo įvairūs kenkėjai — va
balai, žuvys ir kiti gyvūnai. 
Prieš keliolika metų Brazili
joje ištrūkusios piktos, afrikie-
tiškos kilmes bitės jau veisiasi 
vakarinėse ir pietinėse valsti
jose. Šio krašto ežeruose ir 
upėse priviso nieko gera neža
dančių gyvūnėlių. Taip pat at
sirado milijonai didelio gaju
mo boružių (Dievo karvyčių). 
Įtariama, jog boružės atvyko, 
prisiglaudusios Kinijos krovi
niniuose laivuose. Pirmiausia 
jos buvo pastebėtos New Or-
leans apylinkėse, o vėliau ir 
kitose vietovėse. Negalima pa
neigti boružių atliekamo tei
giamo vaidmens. Kaip žinia, 
boružės minta, naikindamos 
amarą ir kitus kenksmingus 
vabzdžius. Nors boružės yra 
palyginti dailūs sutvėrimėliai, 
tačiau jų gausumas ir ypač 
prieglaudos ieškojimas gyve
namuose namuose, kelia žmo
nių pasipiktinimą, net išgąstį. 
Ieškoma priemonių kovai 
prieš užsienietiškus, dažniau
siai nelegaliai atsiradusius, 
gyvūnus. Tikriausiai anksčiau 
ar vėliau bus užkirstas kelias 
ilgaragių vabalų „invazijai". 
JAV prezidentas Bill Clinton 
neseniai paskelbė ilgaragių 
vabalų ir kitų svetimos kilmės 
gyvūnų naikinimo programą. 
Reikia pastebėti, kad praėju
siais metais, ilgaragiams va
balams pasirodžius Čikagos 
apylinkėse, tuoj dėmesį at
kreipė JAV Žemės ūkio depar
tamentas. Tenka manyti, kad 
federalinė valdžia nebus abe
jinga ir ateityje. 

Pe t ras Pet ru t i s 

ŠVENČIONYS IR 
VAISTAŽOLĖS 

1883 m. Švenčionyse vietinis 
vaistininkas Nikodemas Tara-
seiskis atvėrė vaistažolių su-
pirktuvės duris, kuri išaugo į 
fabriką. Rytų Lietuvoje palei 
Švenčionis, Labanorą, Kirdei
kius buvo įkurtos pirmosios 
Lietuvoje vaistinių augalų 
plantacijos. Čia augino širda
žoles (centurijas), gyvatžoles, 
stumbražoles, jonažoles, čiob
relius, ramunėles. Lietuviškos 
vaistažolės, paruoštos pagal 
Sankt. Peterburgo prof. A. 
Mušinskio receptus, tuomet 
keliavo į Angliją, Prancūziją, 
Vokietiją, Kanadą, Ameriką, 
Ispaniją... 

Dabar Švenčionių vaistažo
lių farmacijos valstybinė įmo
nė gamina aromatines, vita
minines, gydomąsias vaistinių 
augalų arbatas. Nuo kosulio ir 
bronchito, virškinimo trakto 
ligų. 

Pastaraisiais metais ir 
Amerikoje pagausėjo įvairių 
įvairiausių arbatų iš augalų 
vartojimas. Ne tik etninėse, 
bet ir didžiosiose maisto par
duotuvėse galima rasti ramu
nėlių, liepžiedžių, rožių, įvai
rių uogų ir vaisių arbatų. 
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A.tA. 
VLADUIJANČAUSKUI 

mirus, žmonai, mielai DANUTEI JANČAUSKIENEI-
BALTIENEI ir visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Juozas ir Irena Rasiai 
Julius ir Renata Špokevičiui 

Tomas ir Brigita Rasiai 
Vitas Rašys 

Čikagos MarquetU> Parko apylinkės gyventoja* Antaną* „Tony" ftapgy* 
po ryklio medžioklės. Antanas Am vasario 10 d Islamorada, Flonda 
Keys. sužvejojo 2.000 svarų svėrusį baltąjį ryklį. 

L'STN'KSK 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
ZZįJ Mutual Federal Savings and Loan 

Association of Chicago 
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 

(773) 847-7747 
Casimir G. Oksas, President 

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

Šių metų vasario 22 d., vakare savo bute, Charleston, 
W.VA, staiga mirė 

A.fA. 
Kun. ALBINAS MARTIS-

MARTIŠIUNAS 
Gimė 1915 m. Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, 

Lankeliškių parapijoje. Lankė Vilkaviškio kunigų 
seminariją; 1943 m. įšventintas kunigu; buvo vikaru Alvito 
parapijoje. Kaip daugelis, Antrojo Pasaulinio karo metu 
kun. Albinas atsirado Vokietijoje. Dalį laiko praleido Hanau 
stovykloje, ten pradėjo religinį pabėgėlių aptarnavimą. Į 
Ameriką atvyko 1946 m. Po kelerių metų išvyko į VVhealing, 
W.VA, vyskupiją sielovados darbui. Ten gyveno ir darbavosi 
iki pensijos. 

Nuliūdę liko: JAV-jose: sesuo Uršulė Eidietienė, vyras 
Vladas ir sunūs Bruno su šeima, brolis Valentinas Martis, 
žmona Aldona, jų vaikai — Tomas, Linas ir Ramune su 
šeimomis; Lietuvoje: seserys Viktorija Medonienė, Izabelė 
Blažaitienė-Rakauskiene ir Adelė Levickienė su šeimomis, 
taip pat a.a. brolio Juozo, a.a. brolio Justino ir a.a. sesers 
Bronės šeimos bei daug tolimesnių giminių. 

Kunigas Albinas bus laidojamas šeštadienį, vasario 27 
d., iš Belijo buvusios parapijos, bažnyčios. Amžino poilsio 
vieta - mauzoliejus, Kanawha Valley Memorial Gardens, 
W.VA. 

Draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami pasimelsti 
už a.a. kun. Albiną. 

Giliai nuliūdę: brolis, seserys ir visi giminės 

Ilgametei santamonikietei , veikliai 
visuomenininkei 

A.tA. 
ALENAI VILEIŠYTEI 

DEVENIENEI GRIGAITIENEI 
m i r u s , r e i š k i a m e nuoš i rdž ią užuojau tą j o s 
dukrai DALIAI BOBELIENEI, sūnums ALGIR
DUI ir KĘSTUČIUI, seseriai RITAI BAGDO
NIENEI, jų šeimoms bei visiems giminėms. 

Lietuvių Bendruomenės Santa Monica 
apylinkės valdyba 

Į Anapili negrįžtamai išvykus 

A.tA 
ALENAI DEVENIENEI 

GRIGAITIENEI, 
dukrai DALIAI BOBELIENEI ir jos šeimai bei 
seseriai RITAI BAGDONIENEI nuoširdi mūsų 
užuojauta. 

Birutė Preikštienė 
Birutė Kožicienė ir sūnūs 

Mylimam Tėvui 

A-tA. 
PETRUI RIMKUI 

mirus, klasės draugei GENEI reiškiu nuoširdžiausią 
užuojautą 

Irena 
Fullerton, CA 

A.tA. 
Dr. BRONIUI 

ANDRAŠIŪNUI 
atsiskyrus su šiuo pasauliu, žmoną APOLONIJĄ giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime 

Gailutė ir Tadas Palioniai 

A.tA. 
ALENAI Vileišytei DEVENIENEI 

GRIGAITIENEI 
Amžinybėn iškeliavus, dukrai DALIAI ir žentui dr. KAZIUI 
BOBELIUI, sūnums dr. ALGIRDUI ir inž. KĘSTUČIUI 
DEVENIAMS su šeimomis, visiems anūkams, pro-
anukams, giminėms ir artimiesiems šią skaudžią netekties 
valandą reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

E. B. Arbai 
J. V. Čekanauskai 

S. V. Fledžinskai 
A. Pažiūrienė 
A. P. Švarcai 

Loa Angeles, California 7 A Tumal 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 
METINIS FILATELISTŲ DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS 

„Židinio" pamaldos bus 
šeštadieni, kovo 6 d., 4 vai. 
p.p.. jėzuitų koplyčioje, Čika
goje. Visi nuoširdžiai kviečia
mi jose dalyvauti. Per šv. Ka
zimierą prašysime Dievo pa
laimos tėvynei ir jaunimui. 

Buvęs Lietuvos Respubli
kos prezidentas , dabartinis 
Lietuvos Seimo pirminin
kas, Vytautas Landsbergis 
bus pagrindinis kalbėtojas 
Joint Baltic American Nation
al Committee Conference on 
Baltic Security konferencijoje, 
kuri vyks Vašingtone, š.m. 
kovo 5 - 6 d., penktadienį ir 
šeštadienį. Penktadienį, Li-
brary of Congress patalpose 
bus V. Landsbergio pianino 
koncertas. Norintys daugiau 
informacijos kreipkitės pas 
JBANC, 900 Hurley Ave., 
Rockville, MD 20850, tel. 
(301) 340 -1954 arba elektro
niniu paštu jbanc@jbanc.org 

Šį vakarą, vasario 26 d., 
penktadienį, 7 vai., Jaunimo 
centre esančioje Čiurlionio ga
le joje (5600 S. Claremont 
Ave, Chicago) atidaroma To
mo Kirvaičio ir jo mokytojo V. 
J. Karmalitos tapybos darbų 
paroda. Visuomenė kviečiama 
atvykti į atidarymą. 

Ar norėtumėte pamatyti, 
kokius Čikagos vaizdus fil
muoja kinų direktoriai? 
Kovo 4 d., balandžio 1 d., 
gegužės 6 d., ketvirtadieniais, 
5:30 vai. p.p., vyks nemokama 
dviejų valandų ilgumo, gidės 
palydėta, kelionė, pavadinta 
„Hollywood on Lake Michi-
gan". Bus parodytos vietovės, 
matytos filmose, pvz. „The 
Fugitive", „The Untouchables" 
ir pan. Visi renkasi prie Chi
cago Cultural Center, 77 E. 
Randolph St. Kelionė tramva
jumi prasidės punktualiai 
5:30 v.p.p. 

Lietuvos nepriklausomy
bės a tkūr imo, Kovo 11-osios, 
paminėjimas ruošiamas Pa
saulio lietuvių centre kovo 14 
d. Numatyta tokia programa: 
11 vai. r. Mišias Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje aukos tos misijos ka
pelionas kun. Algirdas Palio
kas, SJ, Mišių metu giedos 
sol. Laimutė Stepaitienė, po 
Mišių, 12:30 vai. p.p., didžio
joje centro salėje pagrindinę 
kalbą pasakys Lietuvos gene
ralinis konsulas Čikagoje Gie
drius Apuokas, meninę pro
gramos dalį atliks dr. Vilija 
Kerelytė, akompanuojant Al
gimantui Barniškiui, dekla
muos ir programai vadovaus 
Daiva Meilienė. Visi kviečiami 
šventėje dalyvauti. Ruošia 
Amerikos Lietuvių tautinė 
sąjunga. 

Čikagoje smarkiai suma
žėjo nauji susirgimai džio
va, taip praneša Čikagos Svei
katos departamentas. 1998 
metais 470 čikagiškių susirgo 
džiova, o 1997 metais buvo 
599 susirgę. 

LB Cicero apylinkės val
dyba praneša, kad kovo 7 d., 
sekmadienį, tuoj po 11 vai. r. 
Mišių, parapijos salėje šaukia
mas apylinkės LB narių meti
nis susirinkimas. Bus valdy
bos veiklos pranešimai, kasos 
apyskaita, revizijos komisijos 
pranešimas ir kt. Kai kurių 
valdybos narių kadencija bai
giasi, tad į jų vietą bus renka
mi nauji, taip pat bus renka
mas ir solidarumo įnašas už 
1999 metus. Kviečiami Cicero 
ir apylinkių lietuviai gausiai 
dalyvauti. 

J .B. Dičpinigaitis, M.D., 
VVoodhaven, NY, kartu su pre
numeratos mokesčiu atsiuntė 
„Draugui" 235 dol. auką (tai ir 
už kalendorių, ir kalėdinių 
sveikinimų korteles). Labai 
ačiū! 

Jaunimo centras visus 
kviečia \ kavinę vasario 28 
d., sekmadienį, po Mišių t. 
jėzuitų koplyčioje. Svečiai bus 
pavaišinti cepelinais ir galės 
pasižiūrėti Ed. Zubavičiaus 
video filmo „Karas po karo". 
Filmo pastatymui naudota 
Lietuvos kino foto-fono ar
chyvų bei Lietuvos genocido 
centro archyvų medžiaga su 
istorikų A. Anusausko, A. 
Kašėtos ir D. Kuodytės ko
mentarais. 

United States Census Bu-
reau ieško tarnautojų dirb
ti pi lnu ir daliniu laiku. Al
ga nuo 10 dol. iki 14 dol. į va
landą. Kreipkitės į U.S. Cen
sus Bureau, 3333 W. Arthing-
ton, Chicago. Reikės užpildyti 
anketą ir išlaikyti bendro 
išsilavinimo egzaminą. Nauji 
darbininkai bus priimti iki pa
vasario pradžios. Norintys 
daugiau informacijos, skam
binkite tel. (773) 533-0780. 

„Draugo" administracija 
maloniai prašo visų, nesusi
mokėjusių prenumeratos už 
1999 metus, tai nedelsiant 
padaryti. Paraginimai visiems 
jau prieš kiek laiko buvo 
išsiųsti, be to, prašome pa
sižiūrėti į adreso lipinukus 
ant gaunamo laikraščio — ten 
aiškiai pažymėta, iki kol pre
numerata užmokėta. 

Lietuviškų blynų pus
ryčiai Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje bus vasa
rio 28 d., sekmadienį, po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. Mišių. Prisi
minkite tą datą. 

Lietuvių filatelistų draugijos 
metinis susirinkimas įvyko 
sausio 30 d., šeštadienį, 1 vai. 
p.p., Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus „Gintaro" salė
je. Susirinkimą pradėjo pirm. 

DALIOS KUODYTĖS 
PRANEŠIMAS 

JAUNIMO CENTRE 
Lietuvos Gyventojų geno

cido ir rezistencijos tyrimų 
(LGGRTC) gen. direktorė Da
lia Kuodytė, iš Vilniaus trum
pam atvykusi į Čikagą. Šalia 
kitų pasirodymų bei darbų, 
padarė viešą pranešimą lietu
vių visuomenei vasario 15 d. 
Jaunimo centro kavinėje. 

Ši, dar jauna (gim. 1962 m.), 
istorikė, 1987 m. baigusi Vil
niaus universitetą, jau porą 
metų tvarko reikšmingą bei 
svarbią Lietuvos įstaigą, ku
rioje darbuojasi apie 150 žmo
nių su maždaug 6 mln. litų 
metiniu biudžetu. 

Viešnią iš Vilniaus susirin
kusiems pristatė Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centro 
(LTSC) direktorius dr. Jonas 
Račkauskas, iškeldamas jos 
užsispyrimą ir sugebėjimus. 

D. Kuodytė pradžioje pažy
mėjo, kad dabartinėse parei
gose darbuojasi dar ne taip il
gai — apie porą metų, todėl ji 
negalinti kalbėti ar imtis at
sakomybės už ankstesnę šios 
įstaigos veiklą. Ji pabrėžė, 
kad ankstesnis direktorius la
bai mažai padarė ir tik buvo 
prarastas brangus laikas. 

Į Čikagą ji atvykusi dr. J. 
Račkausko pakviesta, kalbėtis 
dėl jos ir čikagiečių įstaigos 
bendradarbiavimo. Džiaugėsi, 
kad buvo pasirašyta sutartis 
tarp LGGRTC ir LTSC (jos 
tekstas paskelbtas „Drauge", 
vasario 17 d. laidoje), kuris 
turėtų padėti abiem pusėms. 
Jeigu ši sutartis bus vykdoma, 
tai ateityje bus galima sulauk
ti tikrai gražių rezultatų. 

D. Kuodytė trumpai papasa
kojo apie save, išsimokslini
mą, ankstesnį darbą. Vėliau 
atsakinėjo ir į susirinkusiųjų 
klausimus. Gaila, kad kai ku
rie paklausėjai norėjo patys 
išsakyti savo gana kategoriš
kas mintis, o ne informuotis, 
todėl dialogas nevyko sklan
džiai, ypač ten, kur buvo mini
mi jautrūs klausimai: žydų, 
komunistų ir panašūs. 

D. Kuodytė pažymėjo, kad 
jos vadovaujama įstaiga nega
li tardyti ar teisti. Ji taip pat 
užakcentavo, kad negalima 
daryti skirtumo tarp nacių ar 
komunistų įvykdytų nusikal
timų — juos reikia vertinti 
vienodai. 

Šio įdomaus susirinkimo pa
baigoje visi dalyviai buvo pa
kviesti bendrai nusifotogra
fuoti ir pasivaišinti. 

E. Šulaitis 

Lietuvos (iy-ventojų genocido ir rezistencijos tynmo centro gen direktorei Daliai Kuodytei lankanti* Čikagoje. 
iwko su viešnia susitikimas .laiminio centre Čia to susitikimo dalyvių grupe Is kaires (sėdi): Jonas Damaus
kas. Dalia Kuodyte. Pilypas Narutis, dr Jonas Račkauskas: stovi: dr Kazys Ambrozaitis. dr. Vacys Šaulys, dr 
Antanas Razma, Julija Smilgiene, Juozas Baužys, dr Petras Kisielius. 

Jonas Variakojis. Metiniam, 
taigi rinkiminiam, susirinki
mui pirmininkauti pakvietė 
Juozą Masilionį, o sekreto
riauti valdybos sekretorių Al
girdą Putrių. Svarbiausias 
darbotvarkės punktas, — pra
ėjusios praeitą rudenį parodos 
LITHPEX XXVU aptarimas. 
Apie tai kalbėjo draugijos 
pirm. Jonas Variakojis ir paro
dos komiteto pirm. Liudas Vo-
lodka. Draugijos pirmininkas 
džiaugėsi, kad parodą reikia 
laikyti pasisekusia: buvo daug 
įdomių rodinių, o lankytojų 
skaičius irgi žymiai didesnis 
už praėjusius metus. Be abejo, 
palyginus parodai ruošti įdėtą 
darbą, lankytojų skaičius ga
lėtų būti dar didesnis. Viena, 
ko ateities parodose nebega
lėsime parodyti — tai Repre
zentacinio Lietuvos pašto 
ženklų (1918-1940 m.) rinki
nio, metų metus kaupto ne
priklausomai Lietuvai. Netru
kus jis ir iškeliaus... Pirminin
kas pripažino, kad paroda pa
sisekė dėl visų darbo: valdy
bos, rengimo komisijos ir be
veik visų narių. Jis visiems 
dėkojo, bet išvardinti negaliu, 
nes vardų būtų daugiau kaip 
Visų šventųjų litanijoje. Buvo 
išleista graži parodos progra
ma, o jai Jūratė Jasiūnienė 
pririnko tiek skelbimų, kad jo 
leidimas draugijai apsimokėjo. 
Jai ypatinga padėka, nes lan
kytis, kad ir pas lietuvius 
verslininkus ir prašyti skel
bimų — tai ne piknikas. 

Parodos rengimo komiteto 
pirm. Liudas Volodka taip pat 
nesiskundė: nors darbo buvo 
daug, bet ir rezultatai geri. 
Buvo daug ir vertingų rodinių, 
buvo daug talkininkų darbui. 
Vertingą reprezentacinį rin
kinį jis gražiai (rodė, matėme) 
nufotografavo. O tai vertinga 
dviem atvejais: viena, tai kvi
tas, realus įrodymas, kas bus 
perduota (ant to turėtų būti ir 
pasirašyta!), antra, kas norės, 
galės šį fotografuotinį rinkinį 
įsigyti. Pirmą kartą mūsų pa
rodų istorijoje tai, kad Ameri
kos lietuvių televizija nufilma
vo parodos atidarymą, pačią 
parodą su jos rodiniais bei 
porą pasikalbėjimų ir parodė 
plačiajai visuomenei. 

Iš iždininko Vytauto Luko
ševičiaus pranešimo paaiškė
jo, kad draugijos finansinė pa
dėtis per pastaruosius metus 
pagerėjo, ypač pardavus Al
fonso Kontvio ir Algirdo Put-
riaus dovanotą filatelinę me
džiagą. Šiaip jau draugija 
„turtų nekrauna", pajamų šal
tinių daug neturi, o už nario 
mokestį narys gauna biulete
nį, kurio išeina dažniausiai 
kasmet du numeriai. O dabar, 
redaguojant jį Jonui Variako-
jui ir Edmundui Jasiūnui, iš 
kuklaus rotatorinio spaudinio 
jau kelinti metai virto į puoš
nų, gausiau iliustruotą, spaus
tuvėje spausdintą filatelijos 
žurnalą, kurį ne tik negėda, 
bet ir išdidų ir kitiems parody
ti. Žurnalas yra dvikalbis: lie
tuvių ir anglų kalba. Jis siun
tinėjamas ir į Lietuvą — at
skiriems asmenims ir biblio
tekoms. 

Draugija šiuo metu turi dau
giau kaip 200 narių. Daug jų 
gyvena Čikagoje ir apylinkėse, 
bet gali priklausyti ir priklau
so įvairiose šalyse gyveną tiek 
lietuviai, tiek kitataučiai, be
sidomi lietuviškąja filatelija. 
Norima, kad į draugiją įsi
jungtų daugiau lietuvių, ypač 
neseniai iš Lietuvos atvyku
sių. Jiems, turintiems daug gi
minių ir draugų Lietuvoje, ne
sunku būtų rinkti dabartinės 
nepriklausomos Lietuvos paš
to ženklus ir kitokią filatelinę 
medžiagą. 

Rinkimai į naują valdybą 
nesudarė sunkumų, nes visi 
sutiko būti renkami ir pasilik
ti pareigose: pirm. Jonas Va-

Bnsimieji šių mokslo metų Maironio mokyklos (Lemont, IL) abiturientai metiniame mokyklos pokylyje š.m sau
sio 23 d. Iš kairės I eil.: Rasa Milo, Vilija Trakytė, Aušra Pumputyte, Karoliną Lieponytė, Giedre Kazlauskaitė, 
Audra Bielskutė, Agnė Misiūnaitė; II eil.: Adomas Radick, Justinas Jonušas, Tomas Mikužis, Justinas Riškus, 
Darius Radvilas, Marija Domanskytė, Ugnė Adikevitiute, Linas Šaulys, Aliukas Gylys. 

riakojis, vicepirm. Liudas Vo
lodka, sekretorius Algirdas 
Putrius, iždininkas Vytautas 
Lukoševičius, Jonas Variako
jis ir Edmundas Jasiūnas — 
žurnalo redaktoriai ir Kazys 
Rožanskas — žurnalo admi
nistratorius. Revizijos komisi
ja perrinkta ta pati: Juozas 
Liubinskas, Juozas ir Pranė 
Masilioniai. 

Susirinkimas baigtas vaišė
mis, paruoštomis J. Variako-
jienės ir Pr. Masilionienės. Be-
sivaišinant apžiūrėta narių at
sivežtoji nauja filatelinė me
džiaga. 

Juozas Masilionis 

VĖL SUORGANIZUOTA 
MEDIKU IŠVYKA I 

LIETUVA 

Dešimties JAV medikų orto
pedų būrys šį savaitgalį at
vyksta į Vilniaus universiteti
nę vaikų ligoninę konsultuoti 
ir operuoti mažųjų pacientų iš 
visos Lietuvos. Medikams va
dovauja Shriner's ligoninės 
Čikagoje vyriausiasis chirur
gas profesorius John Lubicky. 

JAV medikai dirbs Lietuvo
je iki vasario 27 dienos labda
ros principu, savo atostogų są
skaita. Jų kelionę finansuoja 
Čikagoje veikiančios išeivijos 
lietuvių labdaros organizacijos 
sietuvos vaikų viltis" komite
tas, o gyvenimo Vilniuje išlai
das padengs universitetinė 
vaikų ligoninė. Amerikos chi
rurgai yra numatę konsultuoti 
apie 120 vaikų, atvežtų iš 
įvairių Lietuvos vietų, ir pada
ryti apie 30 operacijų. Dau
giausia tai bus korekcinės ope
racijos dėl stuburo iškrypimo, 
įgimto klubo sąnario išnyrimo, 
taip pat dėl plaštakos anoma
lijų ir kt. Operacijose dalyvaus 
ir dr. Kęstučio Saniuko vado
vaujamo ligoninės Ortopedijos 
skyriaus specialistai. 

„Lietuvos vaikų vilties" ko
mitetas su Shriner's ligonine 
bendrauja jau devynerius me
tus. Šio komiteto pastangomis 
iš Lietuvos į Čikagą vežami 
vaikai sudėtingoms operaci
joms. Be to, Vilniaus univer
sitetinėje vaikų ligoninėje 
„Lietuvos vaikų vilties" komi
tetas padėjo įrengti dvi moder
nias operacines, nuolat orga
nizuoja Amerikos gydytojų 
konsultacines keliones į Lie
tuvą, nemažai grupei chirurgų 
ir medicinos seserų iš Vilniaus 
sudarė galimybę pasitobulinti 
Čikagoje. (Elta) 

ČKAGOS-VILNIAUS 
SUSIGIMINIAVUSIŲ 
MIESTU KOMITETO 

SUSIRINKIMAS 

Vasario 19 d. Čikagos-Vil-
niaus susigiminiavusių mies
tų komiteto pirmininkas Stan
ley Balzekas, Jr. pakvietė gru
pę komiteto narių į „Chicago 
Executives' Club" susirinki
mą. „Chicago Executives' 
Club", jungiantis 1,700 profe
sionalų, laikomas vienu trijų 
įtakingiausių verslo politikos 
forumų Amerikoje. Pavyz
džiui, per praėjusį pusmetį 

klube kalbėjo Microsoft, Dell, 
IBM, United Airlines, McDo
nald's, Compaą, The Walt Dis
ney, General Motors bendro
vių vadovai. 

Lietuvių aplankytame klubo 
susirinkime pagrindinis kal
bėtojas buvo iš Vokietijos — 
Juergen E. Schrempp, Daim-
ler Chrysler AG Tarybos pir
mininkas. Jis energinai ir 
vaizdžiai kalbėjo apie tarpkon-
tinentinio korporacijų jungi
mosi privalumus ir problemas. 
J. Schrempp vadovaujant, 
sklandžiai įvyko pramonės 
didžiųjų Daimler (Mercedes 
Benz automobiliai, sunkve-
žiniai, lėktuvai, kosminės sto
tys ir t.t.) ir (Chrysler, Ply-
mouth, Jeep, Dodge automobi
liai, Mopar dalys) susijungi
mas į vieną bendrovę. 

Jeurgen E. Schrempp kalba 
ir po to vykusios diskusijos 
buvo aktualios lietuviams, nes 
gvildeno gamybos ir prekybos 
plėtimąsi abipus Atlanto, ap
tarė kaip geriausia išnaudoti 
dviejų kultūrų skirtumus. Su
sirinkimas suteikė progą as
meniškai susipažinti su daug 
pasiekusiais Čikagos versli
ninkais ir pramoninkais. Gal
būt šie kontaktai ateityje duos 
vaisių Lietuvos naudai. Daly
vavę Lietuvos generalinis kon
sulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas ir Čikagos-Vilniaus ko
miteto nariai Vytautas Va-
latkaitis, Robert Mitzner, Ca-
role Balzekas, Charles Hilmer 
bei Danas Lapkus, vieningai 
pažymėjo susirinkimo naudą. 

K.V. 

VIS GRIŽTAME ATGAL 

Kovo mėnesio viduryje vėl 
rinksimės draugėn, nes mus 
jungia prisiminimai, rūpesčiai 
vieni kitais. Teko JDrauge" 
skaityti pastabą, kad žmogus 
sensta tada, kai jis pradeda 
rūpintis tik savimi. Taigi, mes 
dar nesenstame. 

Eug. Barškė t ienė 

Illinois Aukščiaus ias teis
mas apver tė I l l inois valsti
jos įstatymą, reikalaujantį 
žmogžudžius kalėti 100% pa
baudos ir kitus smurtu nuteis
tus kalinius atlikti 85% pa
baudos. Prieš įstatymo įvedi
mą, Illinois nusikaltėliai kar
tais būdavo išlaisvinti, tik 
pusę pabaudos atlikę. Teismo 
sprendimas sutrumpino 2,600 
smurtu nusikaltusiųjų kali
nių pabaudas. Illinois valstijos 
Atstovų rūmų pirm. Michael 
Madigan (D - Chicago) pateisi
no sprendimą, kaltindamas Il
linois respublikonų valdžią už 
nerūpestingai surašytą įsta
tymą. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

„Trimito", vienintelio šau
lių žurnalo Lietuvoje ir išeivi
joje, 1999 m. sausio numeris 
rašo apie svarbiausias šaulių 
šventes, spausdina interviu su 
filosofu T. Sodeika, istoriku L. 
Truska, aprašo rusiškųjų šau
tuvų ypatybes, siūlo spręsti 
šachmatų užduotis ir kt. Norė
dami šį žurnalą užsisakyti, ra
šykite: „Trimitas", Laisvės ai. 
34, 3000 Kaunas, Lietuva. 

S K E L B I M A I 
1998 m. gruodžio 5 d. susi

rinkome būrelis buvusių Pa
baltijo universiteto studentų į 
„Seklyčia" pasiklausyti sta
žuotojo iš Kauno Lino Salduko 
— istorijos doktoranto ir išei
vijos studijų centro mokslinio 
bendradarbio. Susirinkimą pa
gerbė ir vienintelis mūsų tar
pe profesorius su žmona. 

Pasivaišinę paprašėme Lino 
papasakoti, ką jis žino apie 
Pabaltijo universitetą. Nors ir 
nieko naujo neišgirdome (juk 
mes ten gyvenome ir mokė
mės), susidomėjom jo pasta
bom apie gyvenimą lageriuo
se. Jo nuomone, žmonės buvo 
prislėgti, be vilties, monoto
niško gyvenimo slegiami. Mes 
puolėmės aiškinti, kad ir to
kiose sąlygose gyvenimas vir
te virė. Buvo chorai, vaidini
mai, sporto žaidynės. Kartais 
iš vienos repeticijos skubė
davai į kitą, be to, ir laikas 
mokykloje reikalavo pastangų, 
nes, nesant knygų, teko vesti 
užrašus, mokytojoms ieškoti 
medžiagos pamokoms. Žodžiu, 
nebuvo laiko nuobodžiauti. 
Bet taip pat pabrėžta, kad 
buvo ir tokių stovyklų, kur 
niekas neorganizavo mokyklų, 
chorų, tad ten žmonių gyveni
mas susidėjo ii rūpesčių, kaip 
praleisti dieną. Pasidalinę 
mintimis, palinkėjome Linui 
sėkmingai apginti disertaciją, 
kurią ginti jis ruošiasi 2000 
metais. 

• Dalia Pol ika i ty tė Lie-
tuvninkienė, Vainis Aleksa ir 
Stasės Jagminienės vadovau
jama „Tėviškės" kapela atliks 
ASK „Lituanicos" Metinio ba
liaus meninę programą. Bus 
vakarienė, Šokiai, proga pa
bendrauti su JLituanicos" ir 
Šarūno Marčiulionio mokyklos 
krepšininkais. Visi kviečiami į 
smagų vakarą šeštadienį , 
kovo 13 d., 6:00 v. v. PLC apa-
tinėje salėje. Rezervacijas 
stalams bei pavieniams asme
nims prašome nedelsiant užsi
sakyti pas Dainą Siliūnienę 
(630) 862-3204. (sk) 

• Pinigai, siuntiniai, persi
kraus tymas į Lietuvą per 
TRANSPAK. Tel. 1-773-838-
1050. Lemont, IL, sekmadie
niais, (sk.) 

• Akcijų, bonų bei ki tų 
ve r tyb ių p i r k i m e i r pa r 
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkul is , tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, te l . 312-
879-7751, dirbą su F i r s t Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. (sk.) 

• Amerikos Lie tuviu ra
dijas, vad. Anatolijus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas: 4459 
S.Francisco, Chicago, IL 
60632. (sk.) 

mailto:jbanc@jbanc.org

